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APRESENTAÇÃO
Queridos amigos da Educação!
É com muita emoção que me dirijo a todos vocês com
esta mensagem de despedida. Há seis anos, recebi o
convite do governador Paulo Câmara para trabalhar na
educação do Estado. Sem dúvidas, uma das
experiências mais gratiﬁcantes da minha carreira
pública. Nos últimos 72 meses à frente desta pasta,
pude presenciar a transformação de vida de muita
gente, principalmente dos estudantes, o foco
principal da minha gestão. Gestão esta que só pôde
ser conduzida graças à parceria de um time excelente
de proﬁssionais dedicados e entusiasmados com a
educação de Pernambuco.
Ao longo destes seis anos, a educação pública de
Pernambuco se fortaleceu e ganhou destaque
nacional, inclusive se tornando referência para muitos
Estados, alguns até mais ricos que o nosso. E isso muito
nos orgulha. Nos orgulha também ver a história de vida
dos nossos estudantes ganhando o protagonismo
merecido e testemunhar a realização dos seus sonhos
e projetos de vida, seja por meio do Programa Ganhe o
Mundo; destaque em concursos e premiações;
ingresso no ensino superior. São muitas conquistas.
Desde 2015, a educação de Pernambuco, sobretudo a
Rede Estadual, vem registrando grandes avanços e se
destacando em índices importantes. Fui testemunha
do salto que o Estado deu no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), saindo da 21ª
posição – no ensino médio - para as primeiras
colocações, chegando ao primeiro lugar no ano de
2017 e mantendo-se sempre entre os três melhores
resultados do ensino médio do País. Que vitória!
Ficamos muito contentes. Esse resultado só nos aﬁrma
que estamos trilhando um bonito caminho, mas ainda
há muito o que fazer. Não podemos esquecer também
do nosso protagonismo na melhoria do ﬂuxo escolar,
em sermos o Estado que mais diminuiu a distorção
idade-ano e por atingir a menor taxa de abandono
escolar. Além disso, lideramos a lista dos estados com
bons resultados em aprovação no ensino médio, a
maior do Brasil.
Nos últimos seis anos, ﬁzemos parcerias inovadoras
com foco nos avanços; investimentos na construção,
reforma e ampliação de escolas e quadras cobertas;
ampliamos o número de vagas e as modalidades do
Programa Ganhe o Mundo; investimos também na
oferta do acesso ao Ensino Superior para os
estudantes, através do PE no Campus (Programa de
Acesso ao Ensino Superior); ampliamos a rede de
Escolas em Tempo Integral, sendo atualmente a maior
do País com 463 unidades no ensino médio – o que
representa 65% das matrículas desta modalidade - e a
rede de Escolas Técnicas Estaduais, atingindo o

número de 50 unidades deste tipo, um marco para a
nossa educação; comemoramos mais uma vez a
conquista do Prêmio Gestão Escolar, desta vez para a
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Professora Maria de Menezes Guimarães, localizada
no município de Itacuruba; e lançamos o Programa
Criança Alfabetizada, o maior programa de
alfabetização da história de Pernambuco que contou
com a adesão de todos os 184 municípios. Quanta
coisa boa que pudemos vivenciar.
Em janeiro de 2019, quando fui reconduzido ao cargo
de secretário da Educação, tive a alegria também de
assumir a de esportes. Foram dois anos acompanhando os nossos atletas fazendo história nos
principais espaços esportivos desse País e batendo
recordes de medalhas conquistadas. Entregamos ao
povo pernambucano o Parque Aquático do Santos
Dumont, o maior Centro Esportivo público do Estado e
um equipamento de nível internacional. Eu, enquanto
secretário, acredito muito que educação e esportes
caminhando juntos só trazem benefícios à população,
principalmente os jovens.
2020 foi um ano com muitos desaﬁos – pessoais e
proﬁssionais - trazidos pela pandemia. A educação foi
bastante prejudicada e precisou mudar, se adaptar e se
reinventar. Suspendemos as atividades nas escolas,
mas não deixamos de trabalhar com foco no processo
de ensino e aprendizagem e na manutenção dos
vínculos com os nossos estudantes. Desde março não
medimos esforços para que a nossa educação pudesse
dar continuidade às atividades. Foram ofertadas aulas
virtuais; atividades entregues em domicílio;
fornecimento de cartões de alimentação escolar;
internet gratuita com o Conecta Aí; ambiente virtual de
aprendizagem; formações a distância para gestores e
professores; e outros aplicativos. Agradeço a todos os
que fazem a Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco e que tanto se empenham para que a
educação de Pernambuco seja uma referência no País.
Tenham certeza que nunca vou esquecer de todas as
nossas conquistas. Levo lembranças e memórias
positivas.
Agora, sigo em uma nova missão, integrar o time do
prefeito João Campos e trabalhar pela educação da
cidade do Recife e suas crianças. Um novo ciclo, novos
desaﬁos e um nova experiência, mas a mesma paixão:
a EDUCAÇÃO!
Muito obrigado!
Fred Amancio
Secretário de Educação e Esportes
de Pernambuco

| GESTÃO
Gestor do Paraná vem a Pernambuco conhecer
modelo integral das escolas
Raph Gomes, diretor de Educação da Secretaria de Educação do Paraná,
conheceu a EREM Ageu Magalhães e a ETE Cícero Dias
O diretor de Educação da Secretaria de Educação
do Paraná, Raph Gomes, esteve no Recife para
c o n h e c e r o m o d e l o d a s E s c o l a s e m Te m p o
Integral e a Educação Proﬁssional de
Pernambuco. Acompanhado da secretária
executiva de Educação Integral e Proﬁssional de
Pernambuco, Maria Medeiros, o gestor visitou a
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Ageu Magalhães, em Casa Amarela, e a Escola
Técnica Estadual (ETE) Cícero Dias, localizada em
Boa Viagem.
“É com muito orgulho que abrimos as portas para
o diretor de Educação da Secretaria de Educação
do Paraná conhecer nosso modelo de educação.
É muito importante compartilhar as boas
práticas, as experiências exitosas da educação
estadual de Pernambuco. Temos muitas histórias
para contar, pois Pernambuco é uma referência
para o Brasil em educação e no modelo integral”,
pontuou Maria Medeiros.
Para Raph Gomes, ser apresentado à escola pelos
estudantes fez todo diferencial. “Me fez
entender melhor o protagonismo juvenil que

PGM recebe comitiva do Paraná e do Ceará

tanto é falado. Conhecer as escolas através do
olhar do estudante foi muito interessante”. E
c o m p l e to u : “ Pe r n a m b u c o h o j e é re f e rê n c i a
q u a n d o s e f a l a e m e n s i n o m é d i o e m te m p o
integral e ter vindo aqui conhecer a proposta e
como a governança acontece na Secretaria foi
bastante importante. Levarei essa experiência
para o Paraná, pensar em nossas práticas e ver o
que é possível ser implementado”.

Gestores conheceram as escolas através do olhar do estudante
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Escolas da rede pública de Pernambuco avançam no IDEB
Escola de Aplicação do Recife, vinculada à rede pública estadual,
aparece em primeiro lugar no ranking nacional das escolas públicas
estaduais do ensino médio
Os dados por escolas no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e
pelo Ministério da Educação (MEC) mostraram o
avanço e o destaque nacional das escolas da Rede
Estadual de Pernambuco. A Escola de Aplicação
d o Re c i fe, p a r te d a re d e p ú b l i c a e s t a d u a l e
vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE),
ocupou mais uma vez o primeiro lugar no ranking
das escolas públicas estaduais do ensino médio
de todo o Brasil com média 7,5.

A instituição completa ainda o Top 3 das escolas
públicas do País ao lado do Colégio de Aplicação
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
também do Recife, e da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar, de Minas Gerais. Portanto, das três
melhores escolas públicas do Brasil pelo Ideb,
duas são pernambucanas. “É muito gratiﬁcante
ver nossas escolas avançando e se destacando
nacionalmente no Ideb. Não é a primeira vez que a
Escola de Aplicação do Recife lidera o ranking das
escolas públicas estaduais do Brasil, que ela
continue servindo de inspiração para muitas

Escola de Aplicação do Recife ocupa mais uma vez o primeiro lugar
no ranking das escolas públicas estaduais do ensino médio de todo
o Brasil
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outras escolas, não apenas em Pernambuco, mas
em outros Estados”, ressalta o secretário de
Educação e Esportes, Fred Amancio.
Ao longo das edições, as escolas da Rede
Estadual vêm apresentando grandes avanços.
Nesta edição do Ideb, os dez melhores resultados
das unidades de ensino da rede estadual
possuem índices acima de 6,0. Esses resultados
estão espalhados por todas as regiões do Estado,
a exemplo da Escola Técnica Estadual Professor
Lucilo Ávila Pessoa, do Recife, com média 6,2; da
Escola Tomé Francisco da Silva, de Quixaba, com
média 6,3; e da Escola de Aplicação Professora
Ivonita Alves Guerra, de Garanhuns, com média
6 , 8 . “ S ã o re s u l t a d o s ex t ra o rd i n á r i o s . E ss e s
avanços nos mostram que o trabalho que
começou anos atrás já está dando bons
resultados, além de conﬁrmar que estamos no
caminho certo. Sem dúvidas, a educação de
Pernambuco evoluiu muito, mas ainda há muito o
que fazer para avançarmos ainda mais”, diz
Amancio.
Além do destaque nacional por escolas,

Pe r n a m b u c o t a m b é m a p a re c e e m e v i d ê n c i a
pelos avanços conquistados no índice. O
Estado, que em 2007 ocupava a 21º posição no
ranking, registrou, ao longo de todas as
edições, crescimento de quase 67%, o maior
em relação às demais federações. “Ao longo
dos anos, Pernambuco vêm se destacando
muito no Ideb. Somos o único Estado do Brasil
que teve grandes avanços em todas as edições.
E i s s o é m u i t o s i g n i ﬁ c a t i vo s e l e v a r m o s e m
consideração o atual momento da educação do
País”, disse o secretário.
Ainda destacando a trajetória de avanços da
educação, Amancio enfatiza os números da taxa
de abandono escolar. Hoje, Pernambuco é o
Estado que possui a menor taxa de abandono
escolar do Brasil (1,5%) no Ensino Médio. “É a
sétima vez que lideramos o ranking de menor
taxa de abandono escolar. Somos o primeiro
lugar desde 2013, ou seja, ao longo desses anos,
Pernambuco tem mantido esse destaque
nacional e, consequentemente, tem se
consolidado como a escola da Rede Estadual
mais atrativa do Brasil”, pontuou.

IDEB – REDE ESTADUAL (ENSINO MÉDIO)
Único estado do país a alcançar a meta estabelecida pelo
MEC para o IDEB em todas as edições da avaliação
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Governo de Pernambuco empossa 16 gerentes
regionais de Educação
A cerimônia foi realizada no Palácio do Campo das Princesas.
Atuação dos proﬁssionais irá contemplar todas as regiões do Estado
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria
de Educação e Esportes do Estado, empossou,
em janeiro, os proﬁssionais que estão à frente das
16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do
Estado pelos próximos anos. A cerimônia
realizada no Palácio do Campo das Princesas, no
Recife, contou, além do governador Paulo
Câmara, com a presença do secretário de
Educação e Esportes do Estado, Fred Amancio, e
outras autoridades. Os proﬁssionais, que estão
atuando em todas as regiões pernambucanas,
foram escolhidos através de um processo seletivo
realizado pelo projeto “Vem Pro Time”, uma nova
forma de seleção para o preenchimento e
desenvolvimento de cargos de liderança.
Os gerentes regionais de Educação foram
s e l e c i o n a d o s e m u m p ro c e ss o re a l i z a d o e m

q u a t ro e t a p a s : i n s c r i ç ã o n o s i te d o p ro j e to
(vemprotime.pe.gov.br); cadastro da titulação e
experiências e realização de teste online sobre
conhecimentos gerais; entrevista por
competência; e banca de avaliação presencial.
Das 16 Gerências Regionais de Educação, 11 terão
seus gestores(a) reconduzidos ao cargo, por
terem obtido as maiores pontuações na seleção,
e cinco - Metropolitana Norte, Metropolitana Sul,
M a t a C e n t ro, S e r t ã o d o M oxo t ó - I p a n e m a e
Sertão do Alto Pajeú - estarão sob nova gestão.
À frente da GRE Sertão do Submédio São
Francisco desde 2007, a gestora Maria Dilma
Marques foi reconduzida ao cargo. Entre as
atividades desenvolvidas pela regional, a
servidora destacou a formação dos professores
como uma das ações importantes de sua gestão.

Posse dos novos gerentes regionais
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Nós avançamos muito e temos muito orgulho de Pernambuco
ter se tornado uma referência no país ao longo dos últimos anos”,
ressaltou Fred Amancio

“Nós fazemos um trabalho muito interessante
com nossos professores através de estudos,
seminários e palestras. Isso é fundamental não só
no sentido de fortalecer a ação, mas no sentido da
inovação, porque quando você tem acesso a
outros momentos você também começa a fazer
um paralelo no seu dia a dia e começa a inovar ”,
salientou a gestora que administra 94 escolas e
atende cerca de 19 mil estudantes.
Atualmente, a GRE Sertão do Submédio São
Francisco é o segundo lugar no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica de
Pernambuco (IDEPE). A regional saltou da nota
2.66, em 2007, para 5.27, em 2018, no Ensino
Médio. De acordo com Dilma, essa nova gestão
vai focar no crescimento da Educação Infantil e do
E n s i n o F u n d a m e n t a l . “ S e a g e n te n ã o f o c a r
nessas duas modalidades, não iremos conseguir
a v a n ç a r t a n t o n o E n s i n o M é d i o. N ó s t e m o s
algumas diﬁculdades que precisamos investir no
Fundamental, e isto é preciso investir primeiro na
Educação Infantil”, acrescentou.

“Hoje nós temos servidores que até pouco tempo
atrás estavam gerindo uma sala de aula ou uma
escola, mas que diante da oportunidade dada por
um governo visionário, que olha para futuro, que
acredita na competência dos seus servidores,
puderam realizar o sonho de ter a oportunidade
de estender as mãos para contribuir um pouco
mais com a educação do nosso Estado, agora
gerindo as GREs e a Superintendência Técnica de
Gestão da Rede”, expressou o novo gestor da GRE
Metropolitana Norte, Saulo Guimarães.
Vale salientar que o Governo de Pernambuco, um
dos primeiros estados a fazer seleção de
Gerentes Regionais de Educação, modernizou
seu processo com a inclusão de novas etapas e
uma das novidades, por exemplo, é a entrevista
por competências, que tem o objetivo de atrair e
selecionar proﬁssionais aptos e eﬁcientes para
enfrentar os desaﬁos da gestão pública,
principalmente no âmbito educacional. O
resultado ﬁnal deste processo seletivo foi
divulgado no dia 26 de dezembro de 2019.
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“O que eu costumo dizer que é que esse processo
de escolha e a conﬁança que o governador Paulo
Câmara deposita em todos nós não é um simples
agradecimento por tudo que alcançamos até
agora, mas um reconhecimento merecido por
acreditar no potencial e no compromisso de
todos os gerentes regionais e por aquilo que a
g e n te a i n d a te m p a ra fa ze r n a e d u c a ç ã o d o
Estado. Nós avançamos muito e temos muito
orgulho de Pernambuco ter se tornado uma
referência no país ao longo dos últimos anos”,
ressaltou o secretário de Educação e Esportes do
Estado, Fred Amancio.
“Muito já foi feito pela educação do Estado e este
ato só reaﬁrma nosso compromisso de melhorar
c a d a v e z m a i s a n o s s a g e s t ã o . To d o a n o
conseguimos superar os obstáculos e os desaﬁos
com unidade e com trabalho. A gente tem muitos
desaﬁos ainda pela frente e Pernambuco tem
muito a avançar. Vamos trabalhar cada vez mais
para que a educação do Estado continue tendo a
menor taxa de evasão escolar do Brasil, a melhor
taxa de aprovação, as escolas mais atrativas,
entre outras coisas”, reforçou o governador de
Pernambuco, Paulo Câmara.

GRE- As Gerências Regionais de Educação são
unidades administrativas da Secretaria de
Educação e Esportes e estão distribuídas em
todas as regiões do Estado, atendendo às
especiﬁcidades de cada área. Além de coordenar
as ações relacionadas à educação e aos esportes,
as gerências apoiam os municípios a ﬁm de que
haja o fortalecimento das políticas públicas,
contribuindo diretamente com o avanço nos
principais indicadores educacionais.
A p r i n c i p a l m i ss ã o d o G e re n te Re g i o n a l d e
Educação é exercer, em nível regional, as ações
de supervisão técnica, orientação normativa e de
articulação e integração, tendo em vista a
melhoria da qualidade do ensino. Além disso, o
gerente deve promover e coordenar a
implantação da política educacional do Estado
dando ênfase a melhoria da gestão de rede e da
qualidade de aprendizagem do estudante. Entre
essas e outras atribuições, o cargo visa elevar os
resultados educacionais da GRE, por meio do
Pacto pela Educação e otimizar a gestão
administrativa, ﬁnanceira, patrimonial e
pedagógica da regional de modo eﬁciente e com
transparência.

"Todo ano conseguimos superar os obstáculos e os desaﬁos
com unidade e com trabalho", disse Paulo Câmara
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Superintendente Técnico de Gestão da Rede
- Na ocasião, foi empossado também o novo
Superintendente Técnico de Gestão da Rede.
Diferente do processo seletivo para Gerente
Regional de Educação, que contemplou apenas
os servidores do Estado, a seleção para este
cargo, realizada também através do Vem pro
Time, contou também com a participação de
candidatos da iniciativa privada.
Com o resultado ﬁnal também divulgado no dia
26 de dezembro de 2019, a seleção para este
cargo foi dividida em três etapas: cadastro, teste
online, estudo de caso e vídeo de apresentação;
entrevista por competências; e entrevista
p re s e n c i a l c o m o s e c re t á r i o d e Ed u c a ç ã o e
Esportes, Fred Amancio. Obtendo pontuação
superior aos demais concorrentes, o processo
seletivo teve como escolhido o servidor
Glaydson Alves da Silva Santiago.
Ve m p r o T i m e – O p r o g r a m a u t i l i z a u m a
metodologia de recrutamento e avaliação
baseada em mérito e competências,
transformando a cultura de gestão de pessoas no
setor público, por meio de um processo justo e
transparente para todos. Além de promover a
atração e a seleção de proﬁssionais, o Vem pro
Ti m e a v a n ç a r á c o m o a c o m p a n h a m e n t o d e
desempenho, desenvolvimento e a integração
do proﬁssional selecionado, assegurando que o
servidor esteja apto a superar os desaﬁos da
administração pública.
Embora a iniciativa tenha como base a
experiência consolidada de Pernambuco na
s e l e ç ã o d e g e s t o re s re g i o n a i s , i n s p i ra ç õ e s
internacionais contribuíram para o processo de
s e l e ç ã o, e s p e c i a l m e n t e a s ex p e r i ê n c i a s d e
países como Austrália, Reino Unido e Chile, que
também buscaram mecanismos modernos de
recrutamento para proﬁssionalizar a composição
de altos cargos da administração pública.
O programa Vem pro Time vem sendo
desenvolvido com apoio da Aliança, que é uma
iniciativa que reúne organizações do terceiro
setor, formada pela Fundação Brava, Fundação
Lemann, Instituto Humanize e República.org. A

Aliança tem projetos que promovem o
aprimoramento da gestão pública. A parceria
prevê o desenvolvimento de metodologia de
atração e pré-seleção e estruturação de boas
práticas em gestão de desempenho, além da
transferência de conhecimento ao Estado.

Gerentes Regionais de Educação:
Adelma Elias da Silva
(GRE Agreste Meridional)
Anete Ferraz de Lima Freire
(GRE Sertão do Médio São Francisco)
Danilo José dos Santos
(GRE Mata Sul)
Edjane Ribeiro dos Santos
(GRE Vale do Capibaribe)
Edivânia Arcanjo
(GRE Mata Norte)
Flávio Carlos da Silva
(GRE Agreste Centro Norte)
Gleibson Cavalcante dos Santos
(GRE Metropolitana Sul)
Kátia Monteiro da Silva
(GRE Mata Centro)
Marcelino Araújo
(GRE Sertão do Moxotó-Ipanema)
Maria Dilma Marques Torres Novaes Goiana
(GRE Sertão do Submédio São Francisco)
Maria de Fátima Moura Alencar
(GRE Sertão Central)
Maria do Socorro Silva Amaral Sousa
(GRE Sertão do Alto Pajeú)
Maria Itamar Gomes Ramos
(GRE Sertão do Araripe)
Marta Maria de Lira
(GRE Recife Sul)
Neuza Maria Pontes de Mendonça
(GRE Recife Norte)
Saulo Guimarães
(GRE Metropolitana Norte)
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Prêmio Idepe: Secretaria de Educação e
Esportes anuncia destaques
Cerimônia ocorreu no Palácio do Campo das Princesas; Municípios, escolas
e gestores que mais se destacaram em 2019 foram certiﬁcados
O Governo de Pernambuco, por meio da
Secretaria de Educação e Esportes do Estado
(SEE), divulgou no mês de setembro o resultado
geral do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica de Pernambuco (Idepe), bem como os
melhores resultados apresentados por escolas
municipais e estaduais, municípios e Gerências
Regionais de Educação (GREs). A premiação
aconteceu no Salão das Bandeiras do Palácio do
Campo das Princesas e contou com a presença do
governador Paulo Câmara, do secretário de
Educação e Esportes, Fred Amancio, além de
secretários municipais de Educação, gestores de
escolas e de GREs.
Este ano, devido à pandemia do novo
coronavírus, a solenidade foi transmitida pela
internet, respeitando o distanciamento social e

No Salão, estavam apenas autoridades e educadores
certiﬁcados pelos destaques alcançados

todos os protocolos de segurança para a
c o n t e n ç ã o d a C ov i d -1 9. N o S a l ã o, e s t a v a m
apenas autoridades e educadores certiﬁcados
pelos destaques alcançados. O secretário Fred
Amancio iniciou a cerimônia cumprimentando os
gestores de escolas e de regionais e, em seguida,
apresentou os resultados por etapas de ensino,
municípios e Gerências Regionais.
“Gostaria de parabenizar todos os professores e
gestores das nossas escolas, pelo trabalho que
vem sendo desenvolvido, pelo esforço de se
reinventar neste momento de pandemia. O Idepe
é um dos momentos mais importantes para a
educação do Estado de Pernambuco, e mais do
que divulgar resultados, este momento é de
reconhecer todo o empenho das nossas escolas
para manter as nossas escolas e a nossa educação
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mais atrativas”, disse Fred Amancio.
Durante a sua apresentação, Amancio comentou
o destaque de Pernambuco no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
divulgado no dia 15 de setembro. “Com média
4,5, Pernambuco se mantém em posição de
destaque nacional é uma evolução constante.
Além disso, mais uma vez, Pernambuco alcança o
topo no ranking de melhor escola da rede
estadual do Brasil, que é a Escola de Aplicação do
Recife. Sem dúvidas, algo que temos muito a
comemorar ”, pontuou.
Dando sequência a sua apresentação, o
secretário divulgou a média do Estado no Idepe,
apontando nota de 4,7, enfatizando também a
evolução das escolas ao longo dos últimos anos.
“Em 2014, tínhamos apenas uma escola com
média acima de seis. Hoje, são 49. É com muita
alegria que divulgamos esses números”,
ressaltou.
O Grupo Escolar Barra Azul, de Bonito, ﬁcou em
primeiro lugar na categoria Escolas da Rede
Municipal com melhores resultados do Idepe nos
anos ﬁnais do Ensino Fundamental; e em terceiro
lugar nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
com notas 8,24 e 8,68, respectivamente.
Emocionada, a gestora da unidade de ensino,
Valdiane Souza, contou que o resultado é fruto de
muito esforço coletivo. “É um trabalho de muita

Foram certiﬁcados municípios, escolas e gestores que mais se
destacaram em 2019

"Gostaria de parabenizar todos os professores e gestores das
nossas escolas", disse Fred Amancio

união de toda a escola e as famílias. Antes de
receber a notícia da nossa colocação, os próprios
alunos já sentiam que a gente conquistaria o
p r i m e i r o l u g a r. O u s e j a , a a u t o e s t i m a d a
comunidade escolar está elevada, estamos mais
conﬁantes por saber que estamos trabalhando de
mãos dadas”, expressou.
Quem se destacou também foi a Escola Estadual
João Rodrigues Leite, de Carnaubeira da Penha,
que alcançou a primeira colocação na categoria
Escolas da Rede Estadual com melhores
resultados no Ensino Médio. O Idepe da unidade
foi 7,60. O resultado pegou de surpresa toda a
c o m u n i d a d e e s c o l a r. “ N ó s n ã o e s t á v a m o s
esperando o primeiro lugar. Foi uma alegria
imensa receber esse reconhecimento. Vamos
continuar trabalhando para manter a qualidade
da nossa educação, buscar meios para atrair
ainda mais os nossos alunos para as atividades na
escola e fazer bonito de novo no ano que vem”,
declarou a gestora Fabiana Rosa Guedes.
Danilo dos Santos, gestor da Gerência Regional
de Educação (GRE) Mata Sul, recebeu das mãos
do governador o certiﬁcado de primeiro lugar na
categoria Gerências Regionais que mais
cresceram no Idepe 2019. A regional registrou
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um aumento de 5,0%. “Eu acho que é um trabalho
em conjunto de professores, gestores, alunos e
familiares que faz a gente obter bons resultados.
A nossa Regional está no caminho certo, é uma
equipe que foca na obtenção de resultados, que
consequentemente eleva a qualidade da
educação de Pernambuco”, analisou Santos.
“Estamos enfrentando um ano diferente, difícil,
mas momentos como o de hoje nos enchem de
energia para retomar as aulas e correr atrás dos
prejuízos dessa paralisação, para que a gente
possa continuar aplicando aqui, no Estado de
Pe r n a m b u c o, u m a d a s m e l h o re s e d u c a ç õ e s
p ú b l i c a s d o B ra s i l . O s í n d i c e s d e e d u c a ç ã o
mostram que a nossa política evolui a cada ano, e
eu gostaria de parabenizar a todos que fazem a
Secretaria de Educação e Esportes”, acrescentou
o governador Paulo Câmara.

Idepe - O Prêmio Idepe é divulgado
anualmente e contempla com o Bônus de
Desempenho Educacional (BDE) aqueles que
cumprem as metas para o indicador estadual.
As variáveis utilizadas para aferi-lo são as
mesmas usadas no cálculo do índice nacional
(IDEB): proﬁciência dos estudantes do Ensino
Fundamental (anos iniciais e ﬁnais) e do Ensino
Médio e ﬂuxo escolar.
O s re s u l t a d o s d o i n d i c a d o r e s t a d u a l s ã o
calculados com base no Sistema de Avaliação
da Educação Básica de Pernambuco (Saepe),
que mede anualmente o grau de domínio dos
estudantes nas habilidades e competências
consideradas essenciais em cada período de
e s c o l a r i d a d e a v a l i a d o, a l é m d e s e r u m a
importante ferramenta para a gestão escolar.
A instituição responsável pelo SAEPE e pelo
I d e p e é o C e n t ro d e Po l í t i c a s P ú b l i c a s e
Avaliação da Educação (Caed), da
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG),
que vem aplicando a avaliação nos últimos
anos em Pernambuco e em diversos estados, e
é também uma das responsáveis pelo Sistema
de Avaliação da Educação Básica do Brasil
(Saeb) e pelo IDEB, do Ministério da
Educação, por meio do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

CLASSIFICAÇÃO DO PRÊMIO IDEPE
POR CATEGORIA
Escolas Municipais - Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
1º) Escola Municipal Professora Janaína
Mércia (Custódia) - 9,11
2º) Escola Municipal Fortaleza
(Triunfo) - 8,90
3º) Grupo Escolar Barra Azul
(Bonito) - 8,68

Escolas Municipais - Anos Finais do
Ensino Fundamental
1º) Grupo Escolar Barra Azul
(Bonito) - 8,24
2º) Escola Intermediária Manoel de Queiroz
Lima (Bonito) - 7,68
3º) Escola Municipal Bernardo Sayão
(Bonito) - 7,54

Municípios - Maiores crescimentos nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
1º) Machados - 7,75 (28,50%)
2º) Maraial - 5,43 (26,10%)
3º) Lagoa Grande -5,72 (23,11%)

Municípios - Maiores crescimentos nos
Anos Finais do Ensino Fundamental
1º) Água Preta - 4,07 (30,72%)
2º) Tupanatinga - 4,43 (27,16%)
3º) Pesqueira - 5,12 (21,57%)
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Municípios - Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Escolas Estaduais em Parceria - Ensino
Médio

1º) Machados - 7,75

1º) Escola de Aplicação do Recife - FCAP
UPE (Recife) - 7,61

2º) Carnaíba - 7,47
3º) Bonito - 7,35

Municípios - Anos Finais do Ensino
Fundamental
1º) Machados - 6,73
2º) Panelas - 6,41
3º) Bonito - 6,14

2º) Escola de Aplicação Professora Ivonita
Alves Guerra (Garanhuns) - 7,00
3º) Colégio da Polícia Militar de Petrolina Anexo 1 (Petrolina) - 6,40
Escolas Estaduais - Melhores
resultados nos Anos Finais do Ensino
Fundamental
1º) Escola Tomé Francisco da Silva
(Quixaba) - 7,52
2º) Escola Inocêncio Correia de Lima
(Ibimirim) - 7,46

Escolas Estaduais - Maiores
crescimentos nos Anos Finais do
Ensino Fundamental

3º) Escola Joaquim Guedes Correia Gondim
Neto (Ibimirim) - 7,25

1º) Escola Joaquim Ribeiro da Rocha
(São Caitano) - 4,96 (59,1%)
2º) Escola Antônio Nunes dos Santos
(Petrolina) - 4,91 (34,1%)

Escolas Estaduais - Melhores
resultados no Ensino Médio

3º) Escola Inocêncio Correia Lima (Ibimirim)
- 7,46 (32,3%)
Escolas Estaduais - Maiores
crescimentos no Ensino Médio
1º) EREM Central Barreiros (Barreiros) - 6,16
(66,5%)
2º) Escola Dr. Alípio Lustosa (Belém do São
Francisco) - 4,99 (59,5%)
3º) Escola Dom José Lamartine Soares
(Bezerros) - 4,23 (46,7%)

1º) Escola Estadual João Rodrigues Leite
(Carnaubeira da Penha) - 7,60
2º) EREM Capitão Nestor Valgueiro de
Carvalho (Floresta) - 7,57
3º) EREM João Batista de Vasconcelos
(Tacaratu) - 7,46
Gerências Regionais - Maiores
crescimentos no Ensino Médio
1º) Mata Sul
(Palmares) - 4,79 (5,0%)
2º) Agreste Meridional
(Garanhuns) - 4,71 (3,2%)
3º) Sertão Médio São Francisco
(Petrolina) - 4,60 (2,0%)

Escolas Estaduais em Parceria - Anos
Finais do Ensino Fundamental

Gerências Regionais - Melhores
resultados no Ensino Médio

1º) Escola de Aplicação do Recife - FCAP
UPE (Recife) - 8,11
2º) Escola de Aplicação Professora Ivonita
Alves Guerra (Garanhuns) - 7,60

1º) Vale do Capibaribe
(Limoeiro) - 5,57
2º) Sertão do Submédio São Francisco
(Floresta) - 5,31

3º) Colégio da Polícia Militar de Petrolina Anexo 1 (Petrolina) - 7,17

3º) Sertão do Alto Pajeú
(Afogados da Ingazeira) - 5,16
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Pernambuco sedia reunião do Consed
Novo Ensino Médio e Fundeb foram alguns temas em discussão
Secretários estaduais de Educação
participaram, em Pernambuco, da reunião
ordinária do Conselho Nacional de Secretários
de Educação – CONSED. Além dos gestores,
participaram do evento diversas instituições da
área de educação de todo o país. O encontro foi
realizado em fevereiro, no Sheraton Reserva do
Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, e contou
também com a presença do secretário de
Educação Básica do Ministério de Educação
(MEC), Jânio Macedo; o Secretário de
Alfabetização, Carlos Nadalin; e o presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Alexandre
Lopes.
A primeira reunião ordinária do conselho de
2 0 2 0 te ve c o m o a n ﬁ t r i õ e s o g ove r n a d o r d e
Pernambuco, Paulo Câmara, e o secretário de
Educação e Esportes de Pernambuco e vicepresidente do Consed, Fred Amancio. “Foi com
grande satisfação que Pernambuco sediou a
reunião ordinária do Consed. Foi um momento
m u i to o p o r t u n o p a ra c o nve rs a r m o s s o b re o
Novo Ensino Médio, a Base Nacional Comum
C u r r i c u l a r e o n ovo F u n d e b. S ã o t e m á t i c a s
muito importantes discutidas ao longo da
reunião com a presença e participação de
s e c re t á r i o s d e E d u c a ç ã o d e t o d o o B ra s i l ” ,
pontuou Amancio.

Ao lado do secretário Fred Amancio, governador Paulo Câmara
também discursou durante a reunião

Evento, realizado em janeiro, contou com gestores e diversas
instituições da área de educação de todo o país

O Novo Fundeb foi um dos assuntos da reunião.
Este é um dos principais e mais importantes
temas da área de educação em discussão no país
e que exige atenção total dos parlamentares e
gestores públicos. Ainda no encontro, com a
presença de representantes do MEC, do INEP e
do FNDE, gestores estaduais e federais puderam
debater os próximos passos de programas e
projetos realizados em regime de colaboração
pelas entidades e sobre temas, como avaliação,
formação, alfabetização e currículo. A
programação contou ainda com uma conversa
sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), comandada pelo presidente do
INEP, Alexandre Lopes.
“Esta reunião teve grande importância por trazer
discussões necessárias que contribuem para o
avanço da educação. Eu sempre digo que nós só
te re m o s o p a í s q u e q u e re m o s e m e re c e m o s
quando a educação for a prioridade de todo e
qualquer governo. Este encontro teve um peso
e n o r m e p a ra a l i n h a r m o s o s e n t e n d i m e n t o s
acerca dos temas pautados aqui com todos os
secretários de educação do país”, avaliou o
governador do estado, Paulo Câmara.
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PRIMEIRO ANO: alfabetização na idade certa é o foco
do Programa Criança Alfabetizada
Com investimentos na ordem de R$ 50 milhões, iniciativa beneﬁcia
mais de 330 mil crianças
Há um ano, o Governo de Pernambuco, por meio
da Secretaria de Educação e Esportes (SEE),
criou o Criança Alfabetizada, maior programa de
alfabetização da história do Estado. Com
i nve s t i m e n to n a o rd e m d e R $ 5 0 m i l h õ e s , a
iniciativa apoia todos os 184 municípios
pernambucanos na busca pela alfabetização de
todas as crianças que estudam na rede pública,
garantindo, além da maior aprendizagem, o
acesso a oportunidades e a um futuro melhor.
O programa conta com o apoio técnico de
parceiros estratégicos, que tem a educação em
seu propósito: Instituto Natura, parceiro
t a m b é m n o P r o g ra m a E d u c a ç ã o I n t e g ra d a ,
Fundação Lemann e a Associação Bem Comum.
Os municípios recebem material complementar
e de apoio pedagógico para a alfabetização
entregues pelo Estado, beneﬁciando os
estudantes do 1º e 2º anos do ensino
fundamental.

O Criança Alfabetizada também promove
formação continuada para todos os gestores
escolares, coordenadores pedagógicos e
professores que atuam na pré-escola e
alfabetização, contemplando mais de 23 mil
servidores formados; bolsas para
coordenadores e formadores municipais, que
atuam na pré-escola e nos 1º e 2º anos em cada
município, totalizando 552 proﬁssionais;
avaliação do Saepe e avaliação de ﬂuência para
todos os estudantes do 1º e 2º anos; Prêmio
Escola Destaque para as unidades de ensino com
bons desempenhos e apoio técnico e ﬁnanceiro
para as escolas com menores resultados,
ofertando mais de R$ 6 milhões em recursos; e
mudanças na arrecadação do ICMS para todos os
m u n i c í p i o s – s e rã o m a i s d e R $ 5 4 0 m i l h õ e s
distribuídos com base em resultados
educacionais.
“Nós temos muito orgulho de participar desta

Com investimento na ordem de R$ 50 milhões, Criança Alfabetizada
é o maior programa de alfabetização da história do Estado
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Iniciativa apoia os 184 municípios pernambucanos na busca pela
alfabetização de todas as crianças que estudam na Rede Pública

grande parceria que envolve Governo, todos os
184 municípios e instituições parceiras.
Acreditamos que o programa representa uma
grande transformação na educação em todo o
Estado e uma grande união pela alfabetização
d a s n o ss a s c r i a n ç a s n a i d a d e c e r t a ” , f r i s a o
secretário de Educação e Esportes, Fred
Amancio.
S e m i n á r i o : O Governo de Pernambuco, através
da Secretaria de Educação e Esportes, reuniu
prefeitos e secretários municipais de Educação
de todo o Estado no I Seminário Criança
Alfabetizada. O encontro, que aconteceu no
Te a t r o Ta b o c a s , C e n t r o d e C o n v e n ç õ e s d e
Pernambuco, no Recife, marcou o início das
atividades pedagógicas do programa para o ano
de 2020 e contou também com a presença de
diretores de ensino, coordenadores do
programa, representantes de empresas
parceiras e do governador Paulo Câmara.
Este seminário foi o primeiro grande evento do
Programa Criança Alfabetizada desde o seu
lançamento em junho de 2019. Ao longo dos

últimos meses do segundo semestre do ano
passado, diversas ações do programa foram
realizadas, como formações com equipes
técnicas e professores; avaliação de ﬂuência
com os estudantes; e entrega de todo o material
complementar utilizado em sala de aula.
“Foi um momento único para o Programa Criança
Alfabetizada, pois estamos ampliando nossas
discussões sobre a iniciativa, especialmente
sobre o processo de alfabetização e letramento.
A gente sente os professores engajados e
motivados e isso é um sinalizador de que vamos
ter ótimos resultados”, pontuou a secretária
executiva de Desenvolvimento da Educação,
Ana Selva.
“Escolhemos avançar inicialmente naquilo que é
fundamental, básico e necessário: a
alfabetização. Como governador de
Pernambuco, eu tive a satisfação de ver o Estado
alcançar no Ensino Médio o primeiro lugar no
Ideb; ter a maior rede de escolas em tempo
integral do Brasil; e acompanhar a redução da
taxa de abandono escolar. E isso pode e deve ser
feito junto com todos os professores em todas as
etapas da educação pública”, considerou
Câmara.
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GRE Agreste Centro Norte cria sistema para agilizar
matrícula de estudantes
Cadastro realizado pela plataforma “Minha Matrícula” otimiza
o processo de escolha das unidades de ensino
A Gerência Regional de Educação (GRE) Agreste
Centro Norte, com sede localizada em Caruaru,
criou um sistema para otimizar o tempo dos pais e
responsáveis na hora de realizar a matrícula dos
estudantes. A plataforma “Minha Matrícula”,
implementada este ano como projeto-piloto do
Governo de Pernambuco, através da Secretaria
de Educação e Esportes, oferece um ambiente
totalmente digital, que agiliza o processo de
escolha das unidades de ensino,
disponibilizando perﬁs com as informações
mais importantes das escolas a ﬁm de que o
estudante e sua família possam tomar a melhor
decisão com base nos dados apresentados. O

processo de matrícula é realizado em três
etapas: registro, descoberta de escolas e
reserva de vagas.
N o c a d a s t ro, o e s t u d a n t e s e rá g u i a d o p e l o
simpático Digi, o assistente virtual do site Minha
Matrícula. Estudantes com 18 anos ou mais, e/ou
responsável, devem inserir as informações de
dados pessoais, endereço e contato. Também
devem indicar se a inscrição é Familiar - para
irmãos com mesma ﬁliação, ou Independente, e
se o(s) estudante(s) possuem alguma
deﬁciência, mobilidade reduzida ou doença
incapacitante.

Implementada este ano como projeto-piloto do Governo de
Pernambuco, Minha Matrícula oferece um ambiente
totalmente digital
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O sistema vai captar todas as preferências
cadastradas pelo estudante e distribuir as vagas
através de um algoritmo, permitindo que todos
tenham as mesmas chances de conseguir uma
vaga nas escolas de sua preferência.

Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus,
Cachoeirinha, Caruaru, Cupira, Ibirajuba,
Jataúba, Panelas, Riacho das Almas, Santa Cruz
d o C a p i b a r i b e , S ã o C a e t a n o , Ta c a i m b ó ,
Taquaritinga do Norte e Toritama.

Em seguida, é possível escolher em quais
unidades escolares o estudante deseja estudar,
f o r m a n d o u m a l i s t a d e e s c o l a s favo r i t a s . A s
escolas favoritas podem ser ordenadas de
acordo com a preferência do estudante e/ou
re s p o n s á v e l . E s s a l i s t a p o d e s e r re v i s a d a e
editada antes de ﬁnalizar o registro.

“Estamos com este processo diferenciado, um
projeto piloto com um novo sistema, bem mais
moderno. Com este sistema não apenas as vagas
remanescentes para os estudantes novatos, mas
to d o s o s e s t u d a n te s m u n i c i p a i s v ã o f a ze r a
matrícula ao mesmo tempo e o sistema, que é
todo digital, vai utilizar de inteligência artiﬁcial
para alocar estas informações e oferecer
sugestões de escolas de acordo com as
preferências cadastradas. As famílias podem
aceitar a sugestão de escola ou esperar uma nova
oferta. Este é um processo bem mais moderno,
que pode vir a ser o nosso futuro sistema de
matrícula no Estado inteiro", comentou Fred
Amancio sobre a nova plataforma.

Todos os alunos registrados na plataforma para a
distribuição de vagas terão uma reserva de vaga
respeitando a ordem da Lista de Escolas
Favoritas de cada estudante. Nos casos em que
as preferências de escola não possam ser
atendidas, os candidatos serão alocados nas
escolas que ainda tenham vagas disponíveis
mais próximas às suas residências.
A iniciativa contempla, inicialmente, as escolas
dos municípios jurisdicionados à GRE Agreste
Centro Norte, quais sejam Agrestina, Altinho,

No cadastro, o estudante será guiado pelo simpático Digi,
o assistente virtual do site Minha Matrícula
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Secretário de Educação e Esportes cumpre
agenda no Reino Unido
Participação em feiras sobre educação e acolhida aos estudantes
do Programa Ganhe o Mundo compuseram as atividades
O secretário de Educação e Esportes de
Pernambuco, Fred Amancio, foi ao Reino Unido,
onde participou de uma série de atividades
ligadas à educação. O gestor participou de feiras
e painéis e acompanhou as atividades de
acolhida aos estudantes contemplados pelo
Programa Ganhe o Mundo Técnico.
D u ra n t e s u a p a s s a g e m p e l o R e i n o U n i d o, o
secretário participou da Bett 2020, uma das
maiores feiras de educação e inovação do mundo
e que reuniu participantes de mais de 140 países
em Londres. Na ocasião, Amancio integrou um
painel sobre educação no Brasil com o secretário
de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli
Soares, e da professora da Fundação Getúlio
Va r g a s ( F G V ) C l a u d i a C o s t i n , e n t r e o u t r o s
convidados.
A programação do gestor contou ainda com
visitas à National Gallery, ao Britsh Council e ao
Centro de Desenvolvimento da Microso , onde
manteve contato, através de participação em
seminários e debates, com as discussões sobre
novas tecnologias para o aprendizado,
mudança do papel do professor, criatividade e
inovação.

GANHE O MUNDO TÉCNICO
Na cidade de Bournemouth, Fred
Amancio participou das atividades de
acolhida dos estudantes do PGM
Técnico. A ação do Governo do Estado
levou 15 estudantes de escolas técnicas
estaduais para um semestre de estudos
no Bournemouth and Poole College. Na
ocasião, o gestor tratou da parceria
entre os dois países com Diane
Grannell, reitora da instituição.
O Programa Ganhe o Mundo Técnico foi
anunciado em dezembro de 2019 e sua
edição marca a inclusão do Reino Unido
como país destino. A lista inclui
Alemanha, Argentina, Canadá, Chile,
Colômbia, Espanha, Estados Unidos,
Nova Zelândia e Austrália.

Na oportunidade, Fred Amancio participou das atividades de
acolhida dos estudantes do PGM Técnico

| GESTÃO
SEDE promove webinários para discutir Itinerários
Formativos do Novo Ensino Médio
Seminários online reuniram professores a ﬁm de compreender o sentido
da formação e entender a relação entre os eixos estruturantes e
as competências gerais
A Secretaria de Educação e Esportes do Estado,
através da Secretaria Executiva de
Desenvolvimento da Educação (SEDE),
promoveu uma série de discussões durante a
pandemia da Covid -19 para a construção do
Novo Currículo de Pernambuco do Ensino
Médio. Nos seminários online, os professores
t i v e ra m a o p o r t u n i d a d e d e c o m p r e e n d e r o
s e n t i d o d o s I t i n e rá r i o s Fo r m a t i vo s d o N ovo
Ensino Médio, a relação deles com a formação do
jovem e entender a relação entre os eixos
estruturantes dos Itinerários e as competências
gerais.
A Lei n 13.417/2017 altera a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB),
implementando as mudanças previstas para o
Novo Ensino Médio, como aumento da carga
h o rá r i a m í n i m a , a a m p l i a ç ã o d a s e s c o l a s d e
tempo integral e a possibilidade de que todos os
e s t u d a n te s d a e t a p a e s c o l h a m c a m i n h o s d e
aprofundamento dos seus estudos.
“ E u t e n h o c e r t ez a q u e o c u r r í c u l o d o N ovo
Ensino Médio vai ser uma experiência
interessante e desaﬁadora, especialmente no
que diz respeito a oferecer aos estudantes uma
fo r m a ç ã o e m c o n ex ã o c o m o s é c u l o X X I , d e
acordo com os interesses dele, que seja

Secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Selva
mediou o debate de forma remota

motivadora tanto para eles como para os
professores”, destacou secretária executiva de
Desenvolvimento da Educação, Ana Selva.
Os itinerários Formativos são um conjunto de
projetos e atividades educativas que os
estudantes podem escolher conforme seu
interesse para aprofundar e ampliar
aprendizagens em uma ou mais áreas de
conhecimento ou formação técnica e
proﬁssional. O interessante é que o estudante
pode cursar todo Ensino Médio em uma área de
c o n h e c i m e n to o u n a f o r m a ç ã o p ro ﬁ ss i o n a l .
C a s o o e s t u d a n te te r m i n e o E n s i n o M é d i o e
queira voltar e fazer outra área do conhecimento
ou técnica, ele pode, desde que haja vaga.
De acordo com os princípios da arquitetura do
documento, todas as escolas terão formação
g e ra l b á s i c a ( 1 8 0 0 h ) e I t i n e rá r i o Fo r m a t i vo
( 1 2 0 0 h ) ; c a d a e s c o l a t e rá p e l o m e n o s d o i s
Itinerários Formativos: Especíﬁcos de Área (07)
e Integrados (6); todos os estudantes do Ensino
Médio que cursarem o quinto Itinerário também
estarão cursando um Itinerário da Área de
Conhecimento; além de trabalhar com os
Itinerários Integrados em municípios com
apenas uma escola. A estrutura serve para
consolidar e aprofundar a formação integral que
amplie o conhecimento e o desenvolvimento das
competências gerais, permitindo que o jovem
saia do Ensino Médio sabendo tomar decisões e
agir com autonomia e responsabilidade.
“O novo currículo do Ensino Médio é um passo
extremamente importante para a educação de
Pernambuco. Nós tivemos muitos muitos
momentos importantes de continuidade dentro
do processo de ensino-aprendizagem dos
nossos estudantes para manter o vínculo deles
com nossas escolas. Mas, também foi
importante porque a gente deu continuidade
aos nossos projetos estratégicos que pensam na
educação dos próximos anos no estado”,
avaliou o secretário de Educação e Esportes de
Pernambuco, Fred Amancio.
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ETE Professor Alfredo Freyre é a primeira escola
de Arte e Cultura da Rede Estadual
Unidade de ensino oferecerá aulas de teatro e artes visuais aos estudantes
A atual Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Professor Alfredo Freyre, localizada no
bairro de Água Fria, se converteu, em 2020, na
primeira Escola Técnica Estadual (ETE) de Arte e
Cultura da Rede Estadual. Situada na Zona Norte
do Recife, o espaço ofertará aos estudantes os
cursos de teatro e artes visuais. Além dela, a nova
ETE Nelson Barbalho, em Caruaru, será
responsável por oferecer cursos de produção de
áudio, vídeo, rádio, TV e internet. Ambos os
segmentos têm por objetivo fortalecer a vocação
para o segmento da economia criativa.

região da Bomba do Hemetério é considerada
hoje a nascente de tudo o que tem de cultura com
raiz pernambucana, passando por maracatu,
caboclinho e cavalo marinho. E, em cima disso,
ter uma escola que alimenta essa cadeia,
melhorando a qualidade de formação dessas
m a n i f e s t a ç õ e s c u l t u ra i s , é u m a c e r to m u i to
grande. A escola vai ser o primeiro contato desses
estudantes, ofertando conhecimento técnico
para que essas manifestações estejam cada vez
mais presentes”, destacou o secretário de
Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto.

“A área de impacto da escola está, provavelmente, no território mais criativo do Recife. A

Quem também comemorou a transformação foi o
g e s t o r d a u n i d a d e d e e n s i n o, D i o g o M a i a .

Escola está localizada no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife
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“A escola está extremamente animada para ser
convertida em Escola Técnica. É um grande passo
em nossa história, principalmente pela
oportunidade de ser a primeira a oferecer cursos
voltados para a cultura. Estamos inseridos numa
região muito rica nas mais diversas expressões
culturais, então queremos ampliar os muros da
escola para que a comunidade se sinta cada vez
mais pertencente ao nosso espaço”, comentou.

Unidade ofertará os cursos de Teatro e Artes Visuais

Em Caruaru, a Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho oferecerá
cursos de produção de áudio, vídeo, rádio, TV e internet

“Há alguns anos, a Secretaria de Educação e
Esportes vem desenvolvendo projetos em
articulação com a Secretaria de Cultura e assim
beneﬁciando estudantes do Cais ao Sertão do
Estado. O lançamento da escola vem coroar esses
a n o s d e p a rc e r i a , a o p a ss o q u e fa re m o s u m
trabalho integrado na oferta dos cursos técnicos
de teatro e artes visuais, oportunizando a
vivência de experiências muito alinhadas ao
cenário artístico e cultural de Pernambuco”,
acrescentou a secretária executiva de Educação
Integral e Proﬁssional do Estado, Maria
Medeiros.

| REDE ESCOLAR
Governo de Pernambuco amplia a oferta
de Escolas Técnicas Estaduais
O anúncio das novas unidades de ensino foi feito em novembro
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria
de Educação e Esportes, anunciou, no início de
n o v e m b r o , q u a t r o n o v a s E s c o l a s Té c n i c a s
Estaduais (ETEs), atingindo um marco importante
na Rede Estadual de ensino, que passa a contar
com 50 unidades espalhadas em todas as
regiões.
Com o reforço, os estudantes de ensino médio
aspirantes a um curso técnico podem contar com
mais de oito mil vagas para acesso à rede de
escolas técnicas estaduais.
Olinda ganhou uma nova escola: a ETE Chico
Science, no bairro de Rio Doce. A unidade de

ensino receberá os estudantes a partir de 2021.
Além de nutrição e Dietética, a ETE vai ofertar,
pela primeira vez na Rede Estadual, o curso
técnico de Farmácia. A escola terá como vocação
principal a área de saúde.
No Recife, as Escolas de Referência em Ensino
Médio (EREMs) Ginásio Pernambucano, da
Cruz Cabugá, e Professor Alfredo Freyre foram
transformadas em ETEs. Localizada no bairro
de Santo Amaro, próxima ao Porto Digital, no
Centro do Recife, a nova ETE Ginásio
Pernambucano vai dialogar com o contexto
tecnológico das empresas locais através da
oferta do curso técnico em Desenvolvimento

A nova ETE Ginásio Pernambucano, localizada na Av. Cruz Cabugá,
ofertará o curso de Desenvolvimento de Sistemas
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d e S i s t e m a s , n a á r e a d e Te c n o l o g i a d a
Informação. O foco será formar proﬁssionais
para atender a demanda crescente desse
importante pólo tecnológico.
A nova ETE Professor Alfredo Freyre, em Água Fria,
Zona Norte do Recife, será a primeira Escola
Técnica de Arte e Cultura da Rede Estadual,
oferecendo aos estudantes os cursos de Teatro e
de Artes Visuais. A criação de uma ETE com
vocação para a área da Cultura era um
compromisso do Governo do Estado e permitirá
uma importante parceria com a Secretaria de
Cultura. Na área da imagem e do som, a ETE
Nelson Barbalho, no bairro Maurício de Nassau,
em Caruaru, vai oferecer pela primeira vez na
Rede Estadual os cursos de Produção de Áudio e
Vídeo e Rádio, TV e Internet. Esses dois projetos

buscam fortalecer a vocação para o segmento da
economia criativa.
“O Governo de Pernambuco estabeleceu como
uma das metas prioritárias a educação. Um dos
resultados deste empenho foi a grande expansão
da rede de escolas técnicas estaduais, visando
garantir uma melhor infraestrutura e ensino de
qualidade para os estudantes pernambucanos com
a oferta de formação proﬁssional. “Hoje
comemoramos a marca de 50 unidades de ensino,
um compromisso assumido pelo governo estadual.
É um grande avanço, e o sinal de que estamos no
caminho certo do fortalecimento da educação
pública de qualidade com geração de mais
o p o r t u n i d a d e s p a ra n o ss o s e s t u d a n te s e m
Pe r n a m b u c o” , d e s t a c o u o s e c re t á r i o F re d
Amancio.

A primeira Escola Técnica de Olinda está sendo construída
no bairro de Rio Doce
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oportunidades de inserção produtiva no mundo
do trabalho.

NOVOS CURSOS

Nessa perspectiva, uma outra novidade para
2021 será a oferta do curso de Eletrotécnica pela
ETE Célia de Souza Leão Arraes, em Bonito. Esta é
uma forma de gerar mão de obra para atender a
demanda da região, fortemente estimulada pela
chegada da Yazaki, multinacional japonesa com
fábrica em construção no município.

A implantação das Escolas Técnicas tem como
lógica de atendimento a demanda por formação
proﬁssional de maneira regionalizada. Os cursos
são criados com base em critérios técnicos
estabelecidos pela Secretaria Estadual de
Educação e Esportes, dentre eles, estudos dos
arranjos produtivos locais, possibilitando aos
pernambucanos fazer escolhas alinhadas aos
seus projetos de vida, e ampliando assim as

A ETE Pedro Muniz Falcão, em Araripina, por sua
vez, passará a ofertar o curso de Sistemas de
Energias Renováveis, em alta devido a grandes
projetos já implantados ou em desenvolvimento
na região. O plano de implantação deste novo
curso foi desenvolvido em parceria com a
Votorantim Energia e com a Itaú - Educação e
Trabalho. A ideia é garantir aos pernambucanos
uma formação técnica de nível médio alinhada
com as demandas de um efervescente mercado
de trabalho, especialmente naquela região.

Pernambuco atinge um marco importante na Rede Estadual, passando
a contar com 50 unidades técnicas em todas as regiões do Estado
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Estado inicia aulas com inauguração da
quadra poliesportiva da EREM Aníbal Falcão
O equipamento atende aos 500 alunos matriculados na unidade
No início de fevereiro, a volta às aulas da Rede
Estadual foi marcada por uma grande festa com a
inauguração da quadra poliesportiva da Escola de
Re f e rê n c i a e m E n s i n o M é d i o ( E R E M ) A n í b a l
Falcão, situada no bairro de Tejipió. A unidade de
ensino sediou o evento de início do ano letivo e
contou com a presença de estudantes,
professores, do governador Paulo Câmara, do
secretário de Educação e Esportes, Fred Amancio,
e outros convidados.
A nova quadra coberta da EREM Aníbal Falcão
d e i xo u o s e s t u d a n t e s e n t u s i a s m a d o s . C o m
investimentos na ordem de R$ 385 mil, o

equipamento atende cerca de 500 alunos. A
construção tem área total de 772,40m², com
estrutura em arco metálico, e dimensões de
24,10m x 32,05m. A ação faz parte do programa
Quadra Viva, criado em 2015 com a ﬁnalidade de
construir a cobertura de quadras poliesportivas
nas escolas da Rede. Desde então, já foram
beneﬁciadas cerca de 100 unidades de ensino.
“Pernambuco tem se destacado a nível nacional
em virtude da implantação de ações que têm dado
certo. O nosso Estado, hoje, é referência no Brasil,
pois tem a maior rede de escolas em tempo
integral, a menor taxa de abandono escolar do

Equipamento recebeu investimentos na ordem de R$ 385 mil
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Brasil e a maior taxa de aprovação, mas queremos
melhorar ainda mais. Ainda temos muito o que
fazer pela nossa educação, e acompanhar isso de
perto é muito importante. Estar junto dos
estudantes, dos pais, dos professores é
fundamental, pois eles são os responsáveis para
avançarmos cada vez mais”, frisou o governador.
A dona de casa Vivian Catarina, mãe do estudante
novato Nivaldo Júnior, teve boas referências da
EREM e espera que o ﬁlho aproveite as
oportunidades que a escola pública estadual de
Pernambuco oferece. “Nós moramos perto da
escola e sempre ouvimos coisas boas aqui. Tenho
certeza que meu ﬁlho estará em boas mãos, e
espero que ele estude, que vá atrás das
oportunidades, estude outros idiomas, e até
ganhe o mundo. Espero que saia um Nivaldo mais
maduro, mais consciente e cidadão”, disse.
O secretário Fred Amancio conversou com os
novatos e seus respectivos responsáveis, e deu
boas-vindas a todos. “A nossa expectativa para
este ano é a mais positiva possível. Iniciamos as
atividades com uma reunião de planejamento com
os professores e gestores, e agora é a vez dos

Apresentações culturais marcaram a solenidade de inauguração
da quadra poliesportiva

Solenidade de inauguração contou com a presença do governador
Paulo Câmara, e o secretário da pasta, Fred Amancio

alunos veteranos receberem os novatos da melhor
forma. Este ano é um período muito importante,
pois estamos iniciando com um grande avanço,
que é a expansão das escolas em tempo integral no
nosso Estado. Queremos e vamos avançar cada
vez mais”, declarou o secretário.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS
Semana de conscientização é realizada nas escolas
Ação foi realizada na segunda semana de março e visou orientar
estudantes e professores sobre prevenção ao vírus Sars-Cov-2
A Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco (SEE), em parceria com a Secretaria
de Saúde (SES), realizou, entre os dias 9 e 13 de
março, uma série de atividades de
conscientização sobre o vírus Sars-Cov-2, o novo
coronavírus, em todas as 1.060 escolas da Rede
E s t a d u a l . G e s to re s e c o o rd e n a d o re s d a s 1 6
Gerências Regionais de Educação do Estado se
reuniram no auditório da SEE para participar de
uma palestra de orientação com o secretário
estadual de Saúde, André Longo, que apresentou
as principais características da doença, seus
sintomas e como se prevenir em casos suspeitos.
Com o objetivo de fazer com que as informações

mais ﬁdedignas sobre o assunto fossem
repassadas aos estudantes da Rede Estadual,
evitando assim a propagação de boatos e
estimulando a prevenção, todas as unidades de
ensino foram orientadas a dedicar ao menos um
dia para atividades ligadas ao debate sobre o novo
coronavírus, com material de apoio (cartazes e
folders) fornecidos pela Secretaria.
“Além de passar para as escolas as informações
básicas de prevenção que recebemos da
Secretaria de Saúde do Estado, também existe a
ﬁnalidade de evitar que as pessoas sejam
contagiadas e comecem a buscar informações
oﬁciais e a entenderem exatamente o que está

Ação de conscientização acerca do Covid-19 foi realizada
no início de março de 2020

COMBATE AO
CORONAVÍRUS

Secretário de Saúde do Estado, André Longo falou sobre importante
da conscientização

acontecendo”, esclareceu o secretário executivo
de Planejamento e Coordenação da SEE, Severino
Andrade.
O Governo de Pernambuco iniciou a preparação
da rede de saúde para a vigilância e o atendimento
de possíveis casos suspeitos do novo coronavírus
desde o ﬁnal de janeiro. Além de enviar diversas
notas técnicas sobre o assunto e repassar os
boletins do Ministério da Saúde para os serviços
da rede, a SES realizou reuniões com a rede
hospitalar (pública e privada), montou um plano
de contingência e capacitou os proﬁssionais de
saúde para que seja realizado o manejo clínico
correto do paciente.
Segundo o secretário de Saúde do Estado, André
Longo, esta ação tem como um dos principais
objetivos desmentir boatos. “Nós precisamos
trazer informação de qualidade e esta ação é uma

oportunidade para que a gente possa levar para o
âmbito das 1.060 escolas do Estado
esclarecimentos sobre como prevenir o
coronavírus. A gente sabe que uma série de
medidas simples pode ser difundida de maneira
correta para que possamos ter uma prevenção
adequada na transmissão de vírus respiratórios,
que são transmitidos por gotículas”, explicou.
Ainda segundo o secretário de Saúde, algumas
medidas básicas são suﬁcientes para prevenir o
novo coronavírus, como: lavar as mãos até a
metade do pulso esfregando as partes internas
das unhas; limpar com álcool objetos tocados
frequentemente (celular, por exemplo); usar
álcool 70 para limpar as mãos antes de encostar em
áreas como nariz, olhos e boca; manter o
distanciamento das pessoas; e se informar sobre
os métodos de prevenção e passar as informações
corretas.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS
Secretaria de Educação e Esportes passa a transmitir
aulas pela televisão e internet
Parceria com EPC garantiu exibição ao vivo na TVPE de segunda a sexta-feira;
conteúdo também é disponibilizado no YouTube
Em parceria com a Empresa Pernambuco de
Comunicação (EPC) e a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Educação e
Esportes de Pernambuco (SEE), iniciou as
atividades da plataforma Educa-PE ainda no início
de abril. Uma iniciativa pedagógica para
transmissão ao vivo de aulas durante o período de
isolamento, com conteúdo transmitido de
segunda a sexta-feira na TV Pernambuco (TVPE) e
no YouTube para estudantes do Ensino Médio e
dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
O Educa-PE tem como objetivo dar continuidade
ao processo de ensino-aprendizagem. Para tanto,
a Secretaria de Educação e Esportes mobilizou um
time de professores para produção de conteúdo

alinhado ao Currículo de Pernambuco e transmitilo ao vivo, visando a interação com os estudantes.
Importante ressaltar que todo o conteúdo
transmitido é disponibilizado no YouTube para
revisão dos alunos.
“Em qualquer época, a televisão pública tem
papel dos mais importantes para o povo. E nessa
situação de pandemia e isolamento social, a
responsabilidade é ainda maior. Com o projeto
Educa-PE, a TVPE vai ser o veículo de comunicação
e educação dos estudantes do Estado. Numa
parceria valiosíssima com a Secretaria de
Educação e Esportes, vamos juntos prestar um
serviço de interesse público fundamental, nesse
difícil momento para todos nós”, disse Gustavo

Plataforma foi criada como iniciativa pedagógica para transmissão
ao vivo de aulas durante o período de isolamento
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Almeida, diretor-presidente da EPC, ao ﬁrmar a
parceria.
Para Aluisio Lessa, secretário estadual de Ciência,
Tecnologia e Informação, o Educa-PE contribui
para o avanço das conquistas sociais da
população: “Colocar a educação à distância à
disposição dos estudantes do Ensino Médio da
Rede Estadual de quarentena e isolamento é muito
importante para avançarmos no desenvolvimento
educacional e nas conquistas sociais da
população pernambucana”.
Além das aulas não presenciais dos diferentes
componentes curriculares, estão à disposição dos
estudantes e professores materiais especiais
voltados para temas do cotidiano. Na primeira
semana, o assunto a ser discutido foi o novo
coronavírus e a importância das medidas de
prevenção para o combate da Covid-19.
“A s u s p e n s ã o d a s a u l a s f o i u m a m e d i d a
importante para conter a propagação do
coronavírus em nosso Estado. Mas, nós traçamos
uma estratégia para continuar trabalhando por
nossos estudantes e lançamos esta plataforma
multimídia. A iniciativa da Secretaria de Educação
e Esportes demonstra o total compromisso do
Governo de Pernambuco com a educação, mesmo
num momento tão desaﬁador ”, explicou o
secretário de Educação e Esportes, Fred Amancio,
ao lançar a plataforma.
Maria Medeiros, secretária executiva de
Educação Integral e Proﬁssional, relatou que a
Educação à Distância de Pernambuco é referência
nacional e a expertise do órgão na modalidade foi
d e s u m a i m p o r t â n c i a p a ra a e l a b o ra ç ã o d o
projeto. ”A modalidade EAD é uma experiência
exitosa na Educação de Pernambuco e
acreditamos que neste momento as teleaulas
serão de grande valia para os jovens manterem o
foco nos estudos. Optamos ainda pela
transmissão ao vivo para estimular a
interatividade entre professores e estudantes,
que estão em casa fazendo a parte deles no
e n f re n t a m e n to a e s t a e m e rg ê n c i a d e s a ú d e
pública”.

Integrado ao Educa-PE está disponível
também o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), uma plataforma que
concentra recursos educacionais digitais
alinhados ao Currículo de Pernambuco. A
iniciativa reúne ainda os materiais de apoio
pedagógico e as videoaulas veiculadas em
canais de TV aberta e internet através do
YouTube e Facebook. A plataforma conta
ainda com recursos extras para a preparação
das aulas, atividades reﬂexivas e desaﬁos
temáticos. O AVA Educa-PE está disponível
para acessá-lo, e o estudante utiliza a
matrícula dele no Sistema de Informações da
Educação de Pernambuco (SIEPE).

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Videoaulas: 1.621
Fascículos: 363
Podcasts: 287
Total: 2.271

CANAL NO YOUTUBE
7.335.104
visualizações

(youtube.com/educape)

208.117
inscritos no Canal

VISUALIZAÇÕES POR PAÍS (YOUTUBE)
Brasil: 7.045.119
Portugal: 7.389
Estados Unidos: 2.176
Angola: 811
Argentina: 465
Moçambique: 210
Cabo Verde: 193
Rússia: 189
Suíça: 123
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Governo de Pernambuco anuncia cartão alimentação
para estudantes da Rede Pública Estadual
O cartão irá beneﬁciar os estudantes mais carentes da rede
durante o período de suspensão das aulas
A distribuição do cartão alimentação foi gerenciado
pela Alelo, empresa de serviços ﬁnanceiros
especializada em benefícios, incentivos e gestão
de despesas corporativas, ainda no mês de abril.
Logo após o anúncio, as famílias dos estudantes da
rede pública estadual puderam acessar o site do
órgão (educacao.pe.gov.br) e realizar a consulta
para saber se teriam direito ao benefício.

Em abril, o Governo de Pernambuco, através da
Secretaria de Educação e Esportes, anunciou o
cartão alimentação para estudantes da rede pública
estadual. Com investimentos na ordem de R$ 12
milhões por mês, o repasse de R$ 50,00 beneﬁciou
o estudante em maior situação de vulnerabilidade e
que dependia da merenda fornecida na escola. A
iniciativa, que teve como base os dados das famílias
inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo
Federal, contemplou cerca de 330 mil estudantes
de todas as regiões do Estado.
Com as aulas suspensas devido ao isolamento como
fo r m a d e p re ve n ç ã o a p ro p a g a ç ã o d o n ovo
Coronavírus, a medida do Governo do Estado
buscou suprir a interrupção das atividades nas
escolas, inclusive, do fornecimento da merenda
para os estudantes. O valor repassado foi
equivalente aos alimentos necessários para um mês
de refeição por estudante e só poderia ser utilizado
em compras de produtos alimentícios.
“Nós tomamos como base as famílias que estão
cadastradas no Cadastro Único do Governo
Federal, pois o foco principal do governador Paulo
Câmara naquele momento era dar apoio aos
estudantes das famílias mais carentes. Temos
muitos estudantes que dependem da merenda
fornecida nas nossas escolas para realizar as suas
refeições diárias. Então, a iniciativa do cartão
alimentação só reforçou a nossa preocupação com
aqueles que mais precisavam”, pontua o secretário
de Educação e Esportes de Pernambuco, Fred
Amancio.

Também foi disponibilizada a consulta da rede
Alelo, que contempla mais de 9.300
estabelecimentos credenciados em todas as
regiões do Estado. A estratégia de uso do cartão
alimentação visou também beneﬁciar a economia
da região, pois os alimentos foram adquiridos em
supermercados, mercadinhos, padarias e outros
estabelecimentos locais em todo o Estado.
Além do cartão alimentação, a família recebeu
também uma carta de apresentação com todas as
orientações sobre o uso do cartão, informações
nutricionais, sugestões de produtos a serem
adquiridos e de produtos não permitidos, como
bebidas alcoólicas e refrigerantes, por exemplo.
“Nosso objetivo foi minimizar os impactos que esta
crise causou, e tem causado, aos nossos
estudantes, especialmente aqueles de famílias
mais carentes”, ressalta Amancio.

COMBATE AO
CORONAVÍRUS
Programa Conecta Aí garante aulas online para estudantes
sem acesso à internet
Estudantes e professores podem acessar os conteúdos através de todas as
operadoras de telefonia que atuam em Pernambuco e os dados utilizados
são pagos pelo Secretaria de Educação e Esportes do Estado
Lançado no dia 05 de agosto, o programa
“Conecta Aí” patrocina dados de internet dos
estudantes da rede pública estadual para que eles
possam acessar gratuitamente o material
disponibilizado na Plataforma Educa-PE, no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no
Google Classroom, e também auxilia os projetos
que estão sendo desenvolvidos pelas escolas de
aulas não presenciais, além de outras atividades
complementares e podcasts.
Além disso, o programa auxilia os professores que
atuam na rede pública estadual na transmissão das
aulas pela internet, no acesso às ferramentas
virtuais de interação com os estudantes e na
participação em diversos cursos oferecidos pela
Secretaria de Educação e Esportes através da
plataforma Educa-PE.
A iniciativa representa um investimento de R$ 23
m i l h õ e s p a ra o a n o l e t i vo d e 2 0 2 0, q u e f o i

diretamente afetado pela pandemia da Covid-19,
e vai beneﬁciar cerca de 500 mil estudantes e 30
mil professores da educação básica da rede
pública estadual. Também serão beneﬁciados
pela iniciativa cerca de cinco mil estudantes
carentes da Universidade de Pernambuco (UPE).
De acordo com a professora de língua
portuguesa Camila Vicente, da EREM Frei
Orlando, em Itambé, na Zona da Mata, essa
iniciativa é uma grande ajuda porque leva os
conteúdos aos alunos que não têm internet. "Eu
estou gostando bastante do aplicativo, pois ele
é bem simples e prático. Facilita muito, porque
além de conectar sem internet, tem o que mais
utilizamos, que é o AVA e o Classroom em um
lugar só, sem precisar entrar em sites ou em
vários aplicativos ao mesmo tempo. Agora, em
qualquer hora e em qualquer lugar eles podem
ter acesso para estudar. E sem falar do Classroom
que também são publicadas as aulas do

O governador Paulo Câmara e o secretário de Educação e Esportes,
Fred Amancio, anunciaram um investimento de R$23 milhões
no programa Conecta Aí
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professor da turma. Isso vai melhorar bastante a
aprendizagem, o desenvolvimento e o
empenho dos estudantes nesse momento que
estamos vivenciando", considerou.
"Consegui acessar as minhas salas de aula no
Google Sala de Aula e tudo sem realmente
utilizar meus dados móveis. Por ser um
programa em que eu posso acessar as minhas
turmas mesmo estando em um local sem wi-ﬁ ou
d a d o s m ó v e i s n o m e u c e l u l a r, e u c o n s i g o
monitorar meus estudantes em qualquer lugar
que eu esteja, podendo interagir com eles a
qualquer momento ou em qualquer situação",
avaliou a professora de biologia Joana D'arc, da
EREM Augusto Gondim, em Goiana.
Tendo diﬁculdades para se conectar à internet, a
estudante do 2° ano do Ensino Médio Luciana
Éllen, da EREM Frei Orlando, em Itambé, na Zona
da Mata, encontrou no aplicativo uma maneira
de potencializar seus estudos."Eu gostei
b a s t a n t e , p o rq u e à s v eze s f a l t a e n e rg i a e m
minha casa. Com esse novo aplicativo, eu já
c o n s i g o e n t ra r l á e e s t u d a r s e m p re c i s a r d e
internet. Além disso, consigo assistir as aulas e
fazer minhas atividades normalmente",
avaliou.

Programa auxiliou professores que atuam na rede pública estadual
na transmissão das aulas pela internet

Iniciativa do Governo de Pernambuco garantiu a continuidade
do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes
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Governo de Pernambuco autoriza início do processo de
retomada de aulas presenciais para a Educação Básica
Escalonada, retomada começou a partir do dia 6 de outubro
e foi dividida em três etapas
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de
Educação e Esportes (SEE), anunciou, durante
coletiva de imprensa, a autorização para o início do
processo de retomada das aulas presenciais para a
Educação Básica, incluindo as respectivas datas para
cada etapa. No primeiro momento foi autorizado o
retorno das turmas do Ensino Médio, incluindo os
técnicos concomitante e subsequente, e da
Educação de Jovens e Adultos. Neste período, as
aulas dos cursos livres e Ensino Superior já tinham
sido liberadas pelo Governo de Pernambuco.
A autorização para a retomada das aulas presenciais
da Educação Básica foi estabelecida de forma
escalonada, com a primeira etapa datada no dia 6 de
outubro. Nesta fase, as unidades de ensino
retornaram com as turmas do 3º ano do Ensino
Médio. No dia 13 de outubro, as escolas puderam
retomar as atividades presenciais com os estudantes
do 2º ano do Ensino Médio. O retorno às aulas deste
segmento de ensino seguiu até o dia 20 de outubro,
terceira e última etapa, estando as instituições
autorizadas a retomarem as aulas do 1º ano do Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e cursos
técnicos concomitantes e subsequentes.
Vale ressaltar que, desde a liberação do retorno das
aulas, as instituições estão seguindo todas as normas
estabelecidas no protocolo setorial da Educação,
respeitando as orientações sobre distanciamento
social, as medidas de proteção e prevenção, bem
como as de monitoramento e orientações. As
instituições e os estudantes decidiram sobre o início
de seu processo de retomada das aulas presenciais
desde que observem as regras estabelecidas pelo
Governo do Estado. As unidades de ensino puderam
optar pela manutenção das aulas não presenciais ou
pela retomada das aulas presenciais e oferta de
ensino híbrido, combinando atividades presenciais e
não presenciais.
Para esta retomada, o Comitê de Enfrentamento à
Covid-19, coordenado pela Secretaria de Saúde do
Estado, analisou o contexto de reabertura de escolas
com bons resultados obtidos em mais de 15 países

Secretário da pasta, Fred Amancio anunciou retomada durante
coletiva no Palácio do Campo das Princesas

que adotaram medidas de controle não
farmacológicas e realizaram avaliação de risco diário
para intervenção oportuna.
É importante reforçar também que a decisão ﬁnal
deste retorno do estudante à escola compete aos
pais ou responsáveis, sendo de caráter opcional.
A l é m d i ss o, ﬁ c o u d e te r m i n a d o q u e a l u n o s ,
professores e demais proﬁssionais da escola com
fatores de risco (idade, doenças crônicas ou
gestação) não deveriam retornar, caso não tenham se
infectado anteriormente.
“A decisão ﬁnal foi tomada após análise dos números
da pandemia no Estado e das experiências de alguns
países, que já retomaram suas aulas durante este
período e apresentaram bons resultados. Mas, é
importante reforçar que este retorno é apenas para
algumas etapas de ensino e acontece de caráter
opcional, ﬁcando a critério dos pais ou responsáveis
decidirem se os estudantes voltam ou não para a
escola. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19
continuará monitorando os dados da pandemia e, se
necessário, a evolução das etapas de retomada
poderá ser reconsiderada”, disse o secretário de
Educação e Esportes, Fred Amancio.
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Escolas da Rede Pública se preparam para volta às aulas
Unidades escolares receberam materiais de proteção e realizaram
últimos ajustes para acolher estudantes
Após quase 200 dias sem aulas presenciais, as
escolas da rede pública estadual de ensino se
prepararam para acolher os estudantes novamente.
Para que a retomada fosse feita em total segurança, a
Secretaria de Educação e Esportes do Estado
assegurou que todas as unidades escolares
estivessem aptas a receber os estudantes de volta.
Para a retomada, o Comitê de Enfrentamento à
Covid-19, coordenado pela Secretaria de Saúde do
Estado, analisou o contexto de reabertura de escolas
com bons resultados obtidos em mais de 15 países
que adotaram medidas de controle não
farmacológicas e realizaram avaliação de risco diário
para intervenção oportuna.
“A decisão ﬁnal foi tomada após análise dos números
da pandemia no Estado e das experiências de alguns
países, que já retomaram suas aulas durante este
período e apresentaram bons resultados. É
importante ressaltar que esse processo não teve
início agora. Estamos trabalhando desde o mês de
maio, realizando um conjunto de reuniões com
atores da área educacional a ﬁm de entender os
cuidados necessários e de como realizar esse
processo de reabertura, assim como a importância
desse retorno para a vida dos estudantes”, contou
Fred Amancio, secretário de Educação e Esportes do
Estado.
Vale ressaltar que as instituições devem seguir
todas as normas estabelecidas no protocolo

Salas de aula com distanciamento entre os alunos para garantir
mais segurança

Álcool 70% em gel, termômetros e dispenser para álcool foram
algumas iniciativas tomadas para a retomada

setorial da Educação, respeitando as orientações
sobre distanciamento social, as medidas de
proteção e prevenção, bem como as de
monitoramento e orientações. Para garantir a
segurança, as unidades de ensino estão
recebendo máscaras, protetores faciais (face
s h i e l d ) , á l c o o l 70 % e m g e l , t e r m ô m e t ro s e
dispenser para álcool, além da instalação de
novos lavatórios de mãos.
“Estamos há quase três meses orientando as
escolas nesse processo de elaboração do plano de
retomada e atendendo individualmente cada
gestor, com suas respectivas equipes, a ﬁm de
analisar cada situação pensando nas melhorias
que podem ser feitas para receber toda a
comunidade com segurança e obedecendo os
p ro to c o l o s e m e d i d a s s a n i t á r i a s ” , ex p l i c o u
Edivânia Arcanjo, gestora da Gerência Regional
de Educação Mata Norte.
A EREM Dom Sebastião Leme, localizada no Ibura,
Zona Sul do Recife, recebeu os materiais de
proteção e realizou reuniões para organizar o
processo de retorno com os professores. “A
equipe gestora tem feito várias reuniões com os
professores para organizar a volta às aulas na
EREM e tem sido um momento muito importante,
pois é uma situação nunca vivenciada. É tudo
muito novo e estamos indo com muita cautela, mas
sem deixar de trabalhar em prol da educação”,
comentou Fabíola Marinho, gestora da EREM.
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Programa Ganhe o Mundo embarcou mais de 700 estudantes
Jovens seguiram rumo ao Canadá, Espanha, Chile, Colômbia, Inglaterra,
Estados Unidos, Austrália, Argentina e Nova Zelândia
No ano de 2020, mais de 700 estudantes viajaram
através do Programa Ganhe o Mundo. Deste
montante, 174 embarcaram rumo ao Canadá; 250
para os Estados Unidos; 23 para a Espanha; 20 para a
Colômbia; 116 para o Chile; 15 para a Inglaterra; 84
para a Austrália; 27 para a Argentina; e 48 para a
Nova Zelândia. Todos estes embarques foram
marcados por festas e entusiasmo dos
intercambistas e seus familiares.

que quando eu voltar consiga ajudar outros
estudantes a alcançarem este feito também”, contou
o estudante.

Rumo ao Canadá, empolgado, Pedro Augusto se
mostrava ansioso pela oportunidade de
conhecimento que iria adquirir durante o período de
intercâmbio. O jovem de 16 anos é de Brejo da Madre
de Deus, no Agreste do Estado, e estuda na Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM) André Cordeiro.

“No começo eu achei que a rotina pesada iria ser
horrível, visto que estudo numa escola de tempo
integral e passei a ocupar o tempo livre com o estudo
para o programa. Mas todo o esforço teve seu
reconhecimento assim que vi meu nome na lista de
selecionados para o intercâmbio”, comentou o
jovem, que contou com todo o apoio dos pais antes
mesmo de se candidatar ao curso de línguas do
programa. “Meu pai sempre me incentivou a
estudar, foi ele que me ensinou as lições básicas do
inglês. Foi em casa que eu tive a base necessária para
correr atrás do meu sonho”, confessou.

“Minha expectativa para o intercâmbio é de que ele
seja uma das maiores experiências da minha vida, e

Estudante da Escola de Aplicação do Recife, Artur de
Oliveira atribuiu a conquista do intercâmbio à sua

Quarenta e nove estudantes da Rede Estadual embacaram
rumo à Austrália
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m ã e, s u a g ra n d e i n c e n t i v a d o ra . " S e rá u m a
experiência incrível, aprimorar o inglês, conhecer
outra cultura, isso vai mudar vidas. Tive minha mãe
como a minha grande incentivadora, me apoiou em
todos os momentos, só posso agradecer neste
momento", disse. Viviane Macena Lobo, mãe de
Artur, era só alegria. "Sempre incentivei, é uma
oportunidade única, pois não teríamos condições de
mandar ele para um intercâmbio desse porte",
pontuou.
De malas prontas para a Austrália, a estudante da
Escola Técnica Estadual (ETE) Maximiano Accyoli
Campos, em Jaboatão, Ana Beatriz, era só alegria.
“Fiquei muito nervosa, mas foi uma oportunidade
única para a minha vida. Sempre ouvi falar do
programa e não pensei duas vezes quando ingressei na

Calgary, no Canadá, foi o destino de 27 estudantes da Rede
Estadual pelo Programa Ganhe o Mundo

O governador de Pernambuco, Paulo
C â m a ra , p a ra b e n i zo u o s j ove n s
pontuando sempre a importância desta
experiência na vida dos estudantes. “O
Programa Ganhe o Mundo tem sido
presente na vida de muitos jovens
pernambucanos. Todo ano nós temos
enviado mais de mil estudantes ao
exterior, que é uma programa exitoso e
que faz a diferença. Este é um
diferencial da escola pública de
Pernambuco, que é uma referência para
o Brasil, e está formando jovens
preparados para o futuro desaﬁador”,
comentou o governador.

rede estadual, me dediquei mais ainda aos estudos
para conseguir a vaga. E agora realizei um sonho.”,
disse a jovem.
Além da oportunidade de estudar em outro país, o
programa de intercâmbio do Governo de
Pernambuco oferece aos jovens seguro saúde
internacional, acomodação em casa de família (host
family) com todas as refeições garantidas e uma bolsa
mensal no valor de R$ 719. Todos os estudantes
embarcados pela iniciativa também recebem malas
de viagem doadas pela Companhia Pernambucana
de Gás (Copergás), uma das parceiras do projeto.
Os gêmeos Luan e Luana Feliciano, moradores da
Zona Rural de Macaparana, Zona da Mata do Estado,
eram só felicidade antes do embarque. Para chegar
neste dia, os dois, que são ﬁlhos de um casal de
agricultores, enfrentaram diversas diﬁculdades de
uma vida humilde no interior do Estado. Na Espanha,
eles pretendem escrever uma nova história para a
família.
“Eu não tenho como descrever o que a gente sentiu
no momento. Nossos pais nos deram a oportunidade
de somente estudar para chegar até aqui. Foi tudo
muito sacriﬁcado. E agora, a expectativa é a melhor
possível. Eu quero voltar para o Brasil ﬂuente no
espanhol, cheio de experiência positiva para
conseguir um bom emprego e dar uma vida
confortável para os meus pais”, disse o adolescente
que estuda na EREM Professora Benedita de Morais
Guerra.

Primeiro embarque de 2020 levou 47 estudantes rumo aos Estados Unidos
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Inglaterra recebeu primeira turma do
Ganhe o Mundo Técnico
Embarque marcou também a estreia do país como destino do programa;
ambos foram anunciados em 2019
A Inglaterra foi o destino do primeiro grupo de
intercambistas do Programa Ganhe o Mundo (PGM)
Técnico. O país e a modalidade foram anunciados em
2019, e 15 estudantes de Escolas Técnicas Estaduais
(ETEs) de todas as regiões do Estado passaram 18
semanas em Bournemouth. Do grupo, três jovens
são da Zona da Mata. O programa é promovido pelo
Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de
Educação e Esportes (SEE).
Durante a estada no país, os intercambistas
a p e r f e i ç o a ra m a l í n g u a i n g l e s a e c u rs a ra m
disciplinas da base comum e de conteúdo
e q u i v a l e n t e a o s c u rs o s t é c n i c o s q u e e s t ã o
m a t r i c u l a d o s n o B ra s i l . N e s t a e d i ç ã o fo ra m

c o n te m p l a d o s o s c u rs o s d e Ad m i n i s t ra ç ã o,
Desenvolvimento de Sistemas, Ediﬁcações, Jogos
Digitais e Suporte e Manutenção de Rede. Nesta
modalidade, o intercambista terá acompanhamento
com orientação à distância por quatro semanas após
o retorno ao Brasil para implantação de projeto na
área de atuação do estudante.
Jéssica Ferreira estuda na ETE Maria Eduarda Ramos
de Barros, que ﬁca em Carpina, mesma cidade em
que a jovem de 17 anos reside. “Eu ﬁquei muito feliz
de ver tantas pessoas me apoiando, além de ver o
resultado de todo meu esforço ao longo do ano. Não
é fácil manter o ritmo para quem estuda em escola de
tempo integral, e eu olho pra trás e tenho muito

Inglaterra recebeu 12 alunos-atletas pernambucanos para
intercâmbio esportivo
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orgulho por eu ter resistido”, comentou a jovem
sobre a trajetória ao longo do curso de segunda
língua.

certeza que essa juventude vai estar cada vez mais
preparada para esse futuro desaﬁador”, comentou
Paulo.

Aproveitando o momento para conversar com os
e s t u d a n t e s , P a u l o C â m a ra , g ov e r n a d o r d e
Pernambuco, expressou o quanto o intercâmbio
pode ser importante para o preparo dos jovens. “É
uma alegria estar aqui com estes jovens que estão
embarcando rumo à Inglaterra, por meio de uma
parceria de vários anos e que já contemplou mais de
oito mil estudantes. Agora, com esta modalidade,
estamos ampliando horizontes e sonhos, e eu tenho

Renata Serpa, superintendente do PGM,
comemorou a dupla estreia e contou que a parceria
com a Inglaterra já era algo desejado há um certo
tempo. “A chegada da Inglaterra para o PGM foi uma
grande conquista pois já vínhamos trabalhando
nessa possibilidade há mais de três anos. Nunca foi
possível por conta das grandes variações da libra
esterlina, moeda utilizada no país. Mas agora, diante
de um acordo com uma instituição britânica, isso foi
possível”, explicou Renata.

T

Intercâmbio promove aperfeiçoamento da língua inglesa,
além de disciplinas da base comum e de conteúdo equivalente
aos cursos técnicos no Brasil

NI

“Estamos muito satisfeitos e contentes
com esse primeiro embarque do PGM
Técnico, esta é mais uma modalidade
lançada após o Esportivo e Musical,
criados em 2015 e 2016. O PGM
Técnico é mais uma oportunidade para
os nossos estudantes de escolas
té c n i c a s , d e s t a c a n d o q u e e l e s
continuam podendo participar da
modalidade tradicional, mas agora
eles também têm essa possibilidade
especíﬁca onde ele pode estudar
numa escola técnica no exterior”,
explicou Fred Amancio, secretário de
Educação e Esportes do Estado.
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Programa Ganhe o Mundo Esportivo embarcou
12 estudantes para o Canadá
Grupo passou oito semanas realizando treinamentos nos melhores
centro esportivos do mundo
O Programa Ganhe o Mundo Esportivo embarcou 12
estudantes rumo ao intercâmbio no Canadá. São jovens
da Região Metropolitana do Recife, do Sertão e do
Agreste que foram estudar e treinar durante dois meses
nos principais centros de referências esportivas do
país.
Dois jovens foram treinar karatê, um pratica tênis,
quatro fazem natação, um é da luta olímpica, dois são
do atletismo, um faz ciclismo e um treina judô. Os
treinos são realizados com técnicos medalhistas
olímpicos e mundiais. Toda a equipe tem suporte
médico, preparação física e acompanhamento
proﬁssional nas diversas áreas que o esporte exige. No
quesito educação, o apoio é igualmente
proporcionado: seguro saúde internacional,
passagens aéreas, acomodação em casa de família
(host Family) com todas as refeições garantidas, além
de uma bolsa mensal.
Os gêmeos Diangel's Rafael e Diangel's Miguel são
atletas da natação e embarcaram juntos para o
intercâmbio. De Caruaru, Agreste do Estado, os jovens
treinam desde os cinco anos, acompanhados do seu
irmão mais velho, que também é atleta de natação. Os
jovens classiﬁcam o intercâmbio como um sonho
realizado. “Com certeza foi uma oportunidade de
adquirir mais experiência e intensiﬁcar nosso foco, que
é crescer no ramo da natação. Nunca nadei em uma
piscina de 50 metros e isso foi muito positivo pra mim”,
fala Rafael. “Com certeza vou superar meus tempos,
melhorar meu nado e realizar algumas metas na
natação, além de aprender outra língua, que ajudará
muito para o nosso futuro”, completa Miguel.
Maria Emanuely é de Ibimirim, do Sertão
pernambucano, pratica atletismo há um ano, acorda
todos os dias às 4h e treina sozinha. Com essa
oportunidade do intercâmbio ela espera adquirir muito
aprendizado e se proﬁssionalizar. “Está sendo um
momento muito importante na minha vida, quero
melhorar minhas marcas, subir em vários pódios,
principalmente o pódio da vida e conquistar meu
espaço”, declarou a jovem atleta.

Canadá recebeu 12 alunos-atletas pernambucanos para
intercâmbio esportivo

Luís Felipe treina karatê em uma associação na Zona
Norte do Recife e quer adquirir experiências para
repassar aos amigos do grupo. “O Governo de
Pernambuco está nos dando essa oportunidade de
aprender uma nova língua e aperfeiçoar nosso esporte,
é um momento de aproveitar o máximo de tudo, trazer
mais experiências e também ajudar nossos amigos que
praticam o mesmo esporte”, fala o jovem karateca.
Para Diego Perez, Secretário Executivo de Esportes,
esse é um programa que transforma vidas. “Esse
programa não só transforma o atleta, mas também o
cidadão e essa é uma nova oportunidade para que eles
possam crescer no ponto de vista educacional, no
ponto de vista esportivo, mas acima de tudo na
cidadania”, ﬁnaliza.
O curso de língua estrangeira, aliada a um intercâmbio,
é o diferencial no currículo dos estudantes. “Estamos
na quinta edição do PGM esportivo, é uma alegria
poder embarcar esses jovens atletas para a realização
de um sonho, uma conquista que é toda deles. Esses
jovens estão indo receber treinamentos em uma das
melhores estruturas do mundo, além de aperfeiçoar o
inglês, com certeza voltarão com sonhos ainda mais
altos”, pontua Fred Amancio, Secretário de Educação e
Esportes do Estado.

PROGRAMA
GANHE O MUNDO
Pandemia: Estudantes retornam ao Brasil
Ao todo, 171 estudantes do Canadá, Espanha, Chile e Colômbia
tiveram seu retorno antecipado
No primeiro trimestre de 2020, o mundo parou.
A pandemia da Covid-19 afetava todos os países,
mudando o cenário econômico, fechando aeroportos,
suspendendo aulas e interditando centros de
treinamentos esportivos. Com esse cenário, alguns
intercambistas precisaram retornar antes do tempo
previsto ao Brasil. Foi o caso dos que embarcaram para
o Canadá, através do Programa Ganhe o Mundo (PGM)
Esportivo, e os que foram, através do PGM tradicional,
para Espanha, Chile e Colômbia. Ao todo, 171
estudantes tiveram seu retorno antecipado.
O Programa Ganhe o Mundo seguiu todos os
protocolos de segurança para o retorno desses
estudantes, levando em consideração a orientação
sanitária de cada país, a ﬁm de prezar pela integridade
física e emocional de todos os estudantes
contemplados pelo programa. O retorno dos
estudantes foi uma ação conjunta entre a Secretaria de
Educação e Esportes, as empresas aéreas, as

embaixadas, os consulados, a vigilância sanitária, a
Secretaria de Saúde e o Itamaraty para garantir uma
volta com segurança.
“O ano de 2020 trouxe para o programa uma situação
bastante inusitada, pela primeira vez o programa
enfrentou uma crise mundial junto com os países
parceiros, que é a pandemia, e com isso tivemos
implicações direta com a operacionalização do
programa. Então, foi necessário em alguns países trazer
os estudantes de volta por conta do alto índice de
contaminação da covid. Foi necessário uma grande
articulação para trazer esses estudantes em segurança
e principalmente as parcerias com as famílias
biológicas que nos depositaram toda conﬁança. Foi um
momento delicado mais que contou com a ajuda de
uma equipe séria e dedicada, além do apoio
incondicional do Governo do Estado e dos parceiros do
programa”, declara Renata Serpa, superintendente do
Programa Ganhe o Mundo.

Desembarques aconteceram respeitando todos os protocolos
de segurança

BIBLIOTECA PÚBLICA
DO ESTADO
Biblioteca Pública do Estado (BPE) retoma atividades
Em etapas, retorno acontece de forma gradual
A Biblioteca Pública do Estado (BPE) reabriu as
portas ao público no dia 21 de outubro, após sete
meses sem atividades presenciais por conta do
isolamento social. Seguindo um rigoroso protocolo
de prevenção à Covid-19, determinado pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES), o equipamento
realizou um retorno gradual dividido em três etapas,
além de contar com funcionamento em horário
reduzido, das 9h às 14h. O espaço ainda dispõe de
placas de sinalização, máscaras para todos os
proﬁssionais, equipamento para aferição de
temperatura corporal, tapetes sanitizantes, espaços
sinalizados, totens de álcool em gel - estes doados
pelo Consulado da Alemanha - e locais para
higienização das mãos.
No primeiro momento, entraram em funcionamento
apenas o Salão de Leitura e o Setor Circulante para

entrega dos livros emprestados antes do isolamento
social. Todos os títulos recebidos passam por um
rígido protocolo de higienização e permanecem em
quarentena. Em seguida, os títulos são
encaminhados para o setor de processamento
té c n i c o, o n d e é av a l i a d a a n e c e ss i d a d e d e
higienização, por causa do material do livro, para,
posteriormente, serem disponibilizados novamente
ao público.
De acordo com o gerente da Biblioteca, Hélio
Monteiro, nenhum usuário sofreu ônus por passar
todo esse período com os livros. "Nós recebemos
muitas demandas de pessoas preocupadas por
estarem com os livros durante todo esse tempo. A
gente reconhece que foi um momento muito difícil e
que não tinha condições para eles realizarem a
entrega desses materiais", disse.

Salão de Leitura e o Setor Circulante foram os primeiros espaços
a receber os usuários da Biblioteca

BIBLIOTECA PÚBLICA
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A segunda etapa de reabertura foi marcada pelo
retorno das atividades da Praça da Informação, que
está funcionando apenas com 50% da capacidade
de público. Nesta fase, o Escritório de Direitos
Autorais e o Setor de Referência, este último reaberto
apenas para leitura e com mesas limitadas a apenas
duas pessoas, também retomaram às atividades
presenciais. A terceira etapa, sem data deﬁnida,
consiste na ampliação do atendimento dos setores e
a realização de eventos, que será anunciada de
acordo com o plano de retomada do Governo de
Pernambuco.
"Muito importante essa reabertura da biblioteca,
mesmo que de forma gradual, porque tem muita
gente que utiliza esse espaço como local de leitura e
de estudo. A gente entende que todos os cuidados

Cartazes com orientações de prevenção estão distribuídos
em todos os espaços do equipamento

devem ser tomados tanto para os funcionários
quanto para os usuários, mas que o importante
mesmo é ter esse convívio com as pessoas que só a
biblioteca é capaz de proporcionar", salientou
Hélio.

Totens de álcool em gel estão posicionados na entrada da
Biblioteca para higienização das mãos

A estudante Daniele Albuquerque é uma usuária
assídua da Biblioteca. Ela aproveitou a reabertura do
Salão de Leitura para colocar os estudos em dia.
"Estudar na BPE é completamente diferente de casa
porque a atmosfera é mais favorável. Em casa a gente
se distrai com um barulho, com a presença de
alguém, às vezes bate uma preguiça, e na biblioteca
é melhor porque o ambiente é propício para o
estudo", pontuou.

BIBLIOTECA PÚBLICA
DO ESTADO
Bloco das Flores comemora centenário
com exposição na Biblioteca Pública do Estado
Usuários tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história da agremiação
carnavalesca através de ﬁgurinos, fotos e honrarias concedidas ao bloco
No mês de fevereiro, a Biblioteca Pública do Estado
(BPE) homenageou o Bloco da Flores, o mais antigo
bloco lírico de Pernambuco. Peças do acervo foram
disponibilizadas pela presidente, Zenaide Silva, e
ﬁcaram expostas no hall de entrada da biblioteca. Os
usuários que estiveram no espaço tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco da história do
bloco através de ﬁgurinos, fotos e honrarias
c o n c e d i d a s a o g r u p o. A ex p o s i ç ã o fo i u m a
continuidade do projeto Homenagem aos Blocos
Líricos de Pernambuco, iniciado em 2018 com o Bloco
dos Lenhadores.
A agremiação foi fundada em 1920, no bairro de São
José, no Recife, e inicialmente recebeu o nome de
"Flores Brancas". Dois anos depois, o nome mudou para
Bloco das Flores. O bloco nasceu para proporcionar
condições de participação das mulheres no Carnaval de
rua do Recife. O espaço do bloco servia para separar,

por meio das cordas, as mulheres membros evitando
assim a mistura com a massa acostumada a acompanhar
os clubes de frevo.
"Ficamos muito felizes quando a presidente do bloco,
Zenaide Silva, aceitou nosso convite para apresentar à
comunidade sua história. O bloco foi homenageado
no Carnaval de 2020 pela Prefeitura do Recife pelos
seus 100 anos de fundação e a Biblioteca Pública do
Estado também fez parte dessa homenagem",
comemorou Hélio Monteiro, gerente da biblioteca.
"Fiquei muito honrada com o convite da BPE para esta
homenagem aos 100 anos do Bloco das Flores. Isso
representa o reconhecimento e a importância da
agremiação para o surgimento de tantas outras que
ﬂoresceram a partir dela. Essa homenagem veio num
momento especial e eu agradeço muito", externou a
presidente do bloco, Zenaide Silva.

Figurinos da agremiação ﬁcaram expostos no hall de entrada da Bilbioteca
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CARNAVAL: Bloco da Biblioteca Pública Estadual (BPE)
levou animação ao público pelas ruas do Recife
Desﬁle, realizado em fevereiro, foi marcado por muita folia e descontração
Usuários da Biblioteca Pública Estadual (BPE)
participaram, no mês de fevereiro, do desﬁle do bloco
carnavalesco do setor infantil. As ruas do centro do
Recife foram tomadas pela multidão que,
acompanhada pela orquestra de frevo, animou as ruas
da capital pernambucana.
Segundo o coordenador do bloco, Hélio Monteiro, a
festa representou o marco do recomeço do setor
infantil, reinaugurado no ano passado. “A ideia de fazer
o bloco foi para comemorar um ano de reinauguração
do setor. Foi um momento muito especial, pois marcou
a importância da cultura e fez com que mantivéssemos
o setor vivo com atividades, público e grande
movimentação”, destacou.
“Desde o início do ano que pensamos em criar um
bloco especíﬁco do setor infantil. Tudo começou por
causa de uma atividade de máscaras que logo
despertou o interesse das outras pessoas a
participarem dessa ideia. O Carnaval é uma data muito
especial para nós, pernambucanos, então foi muito
bom estarmos acompanhados dos nossos ﬁlhos e

amigos para celebrar essa data”, contou Fabiana
Maria.
Setor Infantil - Reinaugurado em 2019, a reforma
estrutural da Biblioteca Pública recebeu investimentos
de R$ 1,1 milhão. Desse montante, R$ 100 mil foram
direcionados para o setor infantil, que agora conta com
mais de 200 metros quadrados distribuídos em salão
de coleções, salão de leitura, videoteca,
brinquedoteca, teatro de fantoche, terraço para
eventos e espaço para primeiras histórias. Este último é
voltado para crianças não alfabetizadas, contendo
livros especíﬁcos para este público.
Com o reforço do acervo, o espaço infantil passou a
oferecer mais de 20 mil títulos, incluindo livros em
braille. Um dos destaques da coleção é a área exclusiva
para autores pernambucanos. Com cerca de três mil
obras, Raimundo Carrero, Osman Lins, Lenice Gomes,
Luciano Pontes, Myrian Brindeiro, Socorro Miranda,
Lúcia Costa, Clayton Cabral, Luciana Lyra, Homero
Fonseca e Josué Limeira são alguns dos nomes que
compõem as estantes.

Desﬁle percorreu ruas do entorno da Biblioteca, no centro da cidade

BIBLIOTECA PÚBLICA
DO ESTADO
Programação de férias da Biblioteca Pública
do Estado (BPE) contou com oﬁcinas e música
Equipamento promoveu diversas atividades para a criançada no mês de janeiro
A criançada se divertiu bastante durante a programação
de férias da Biblioteca Pública do Estado (BPE), situada
no Recife. No mês de janeiro, foram sete dias de muita
contação de histórias, brincadeiras, jogos e oﬁcinas no
Setor Infantil do equipamento. O encerramento foi
marcado por uma oﬁcina de tangram e uma
apresentação musical das irmãs noronhenses Sabrina e
Lavínia.
A programação foi toda pensada e realizada pelos
funcionários da BPE, que há alguns anos realizam o
evento no equipamento. Neste ano, as crianças
contaram com oﬁcinas de origami, pinturas gigantes,
desenhos, aquarela, além de participarem de
brincadeiras com o Grupo de Escoteiros Chico Science,
contações de história e jogos. Todas as atividades foram
gratuitas para crianças de 0 a 12 anos.
“Na edição de 2020, focamos muito nas artes plásticas,
mas não deixamos de lado as brincadeiras populares
que as crianças gostam tanto. A média de participação
superou as nossas expectativas, pois as oﬁcinas sempre
estavam lotadas. E a programação foi toda feita por
funcionários da casa, que se disponibilizaram para

ensinar o que sabem para a criançada, que é uma forma
de mostrar a potencialidade da biblioteca. Foi
maravilhoso”, contou Hélio Monteiro, gerente da BPE.
A estudante de pedagogia Gleici Mary levou os três
ﬁlhos para brincar no Parque Treze de Maio e aproveitou
para visitar a biblioteca. “Eu achei muito interessante.
Foi a nossa primeira vez na programação de férias. Meus
ﬁlhos adoram livros, e aliar sempre a leitura com
brincadeiras educativas é muito bom. A BPE está de
parabéns, porque fazer essas ações incentivam as
crianças a se aproximarem ainda mais dos livros”, frisou.
Sara Veríssimo, que também é estudante, chegou ao
espaço com suas duas sobrinhas, Sabrina e Lavínia, para
brincarem na programação, e terminaram participando
das atividades com a música. As meninas se
apresentaram no local tocando violino e violoncelo para
o restante da criançada, encerrando a colônia de férias
da biblioteca. “Elas são de Fernando de Noronha e
vieram pela primeira vez à BPE. É ótimo ter essa opção
gratuita de diversão nas férias, porque tiram as crianças
de casa, da frente do computador, da tv e do celular”,
comentou.

Programação do último dia contou com a apresentação musical
das irmãs Sabrina e Lavínia

EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS
II Mostra de Práticas Exitosas da Educação do Campo
reúne professores, estudantes e movimentos sociais
O evento aconteceu em Garanhuns e reuniu projetos que iam de artesanato
a produtos de agricultura familiar
Por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação (SEDE), a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco promoveu, no
início de março, a II Mostra de Práticas Exitosas da
Educação do Campo 2020. A ação, que trabalhou o
tema “Revisitando a Prática Educativa num Contexto
Socializador ”, foi realizada na Federação dos
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras,
Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE) em
Garanhuns, no Agreste.
Durante todo o dia, cerca de 300 pessoas, entre
estudantes e professores de escolas públicas
estaduais de turmas da Educação do Campo (EJA),
membros de movimentos sociais e entidades como o
Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta), Fetape e
UFRPE, participaram e promoveram apresentações
de trabalhos, palestras e oﬁcinas com diferentes
temáticas sobre a educação no campo. Ao todo, 79
escolas rurais e 2 quilombolas de 14 Gerências
Regionais de Educação (GRE) expuseram suas
experiências pedagógicas para os presentes.
Os trabalhos abordaram desde artesanato a
produtos da agricultura familiar. O estudante
Antônio João da Rocha e a professora Maria de Fátima
da Silva, da Escola Napoleão Araújo, de São José do
Belmonte, apresentaram o projeto “Farmácia da
Terra”, que existe desde 2018 na unidade de ensino e
vem promovendo um resgate na manutenção da
qualidade de vida local com base nos conhecimentos dos moradores mais antigos da região. O
trabalho consiste em comercializar ervas medicinais
acompanhadas de um informativo com seus
respectivos modos de preparo para prevenir e tratar
diversas doenças do corpo humano.
“Nós somos do campo e temos essa cultura
medicinal muito esquecida. A nossa ideia é fazer que
a nova geração conheça esses remédios naturais e
diminua o consumo dos industrializados”, frisou a
professora. Além dos trabalhos das escolas, o evento
contou com oﬁcinas, exposição de banners e

Trabalhos variaram desde artesanato a produtos da agricultura
familiar e itens de alimentação

palestras com temas como “As diversas linguagens
da educação do campo”, “Agroecologia e as
aprendizagens necessárias”, e “Educação do campo
- conquistas e enfrentamentos históricos”.
“A relevância do nosso evento é uma questão social e
cultural de identidade dos povos do campo muito
grande. Em Pernambuco, essa socialização de
s a b e re s e n t re p ovo s , m ov i m e n to s s o c i a i s e
entidades governamentais resulta em um impacto
muito positivo nas comunidades rurais onde a escola
está inserida. É a valorização e reconhecimento
desses trabalhos que estão sendo feitos em regiões
rurais do Estado”, acrescentou Jailson Santos,
gerente da Gerência de Políticas Educacionais do
Campo da SEE.

EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS
Projeto Travessia oferece formação continuada
para professores
Foram beneﬁciados 383 docentes das áreas de humanas e exatas,
além de supervisores e técnicos envolvidos no projeto
Em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
realizou a formação continuada dos professores do
Projeto Travessia das turmas de 2020, que
compreendem o módulo I do anos ﬁnais do ensino
fundamental e ensino médio. As aulas ocorreram
em junho, via Google Meet.
O objetivo principal da formação é potencializar as
ações pedagógicas dos docentes para
atendimento ao estudante, de forma dinâmica,
considerando a ﬁlosoﬁa do projeto. Serão
beneﬁciados 383 proﬁssionais, entre eles
professores das áreas de humanas e exatas,
supervisores, equipe técnica central e das regionais
que estão envolvidas com o Projeto Travessia.
Finalizados os encontros, os professores da área de
h u m a n a s e ex a t a s d e ra m c o n t i n u i d a d e a o
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos,
adequando as aprendizagens adquiridas na
formação com o fazer pedagógico.
Consequentemente, poderão atuar de forma
criativa e eﬁcaz, tornando as aulas interativas, mais
estimulantes e prazerosas.
"Essa ação signiﬁca muito para a nossa Secretaria,
ela revela todo nosso compromisso com a formação
continuada dos professores. Compreendemos que
o momento não possibilita que a formação seja
presencial e discutimos, em parceria com a
Fundação Roberto Marinho, para que a ação fosse
virtual. O planejamento possibilita a aproximação e
reﬂexão acerca da prática pedagógica entre os
docentes. É uma prática que trará muitos frutos para
nossa rede", disse Ana Tereza Aquino, gerente geral
do Ensino Médio e anos ﬁnais do Ensino
Fundamental.

EXPERIÊNCIAS
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SEE promove ciclo de formações sobre gênero
e sexualidades no Estado
Os encontros contemplaram 12 Gerências Regionais de Educação (GRE)
A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) realizou,
em fevereiro, um ciclo de formação em 12 Gerências
Regionais de Educação (GRE) sobre gênero e
sexualidades. Com a temática “Gênero,
sexualidades e educação - Coisas que aprendi nos
discos”, a atividade, voltada para educadores da
Rede, teve o objetivo de fomentar a discussão sobre
essas questões que estão no Currículo de
Pernambuco.
O ciclo, promovido por meio da Gerência de
Educação Inclusiva e Direitos Humanos (GEIDH) da
SEE, começou no dia 10 de fevereiro e passou pelas
Gerências Regionais de Educação Recife Norte,
Recife Sul, Metropolitana Norte, Metropolitana Sul,
Mata Sul, Mata Norte, Sertão Central, Sertão do
Araripe, Sertão do Moxotó, Agreste Meridional, Vale
do Capibaribe e Sertão Alto do Pajeú. No encontro,
os participantes discutiram temáticas como respeito
à s d i f e re n ç a s , n o r m a t i v a d o n o m e s o c i a l ,
i m p o r t â n c i a d e p rá t i c a s p e d a g ó g i c a s q u e
contribuem para a garantia do acesso e permanência
da população LGBTQIA+ nas escolas, entre outras.

“O Currículo de Pernambuco contempla a
discussão de relações de gênero e sexualidades
destacando a importância do ambiente escolar
enquanto locais de respeito às diferenças, dando
enfrentamento às desigualdades sociais que
persistem em nossa sociedade. Desta forma, a
formação pedagógica voltada para essas temáticas
é essencial se considerarmos a lacuna que existe na
formação acadêmica do nosso corpo docente",
frisou Day Santos, chefe de Unidade de Educação
Para as Relações de Gênero e Sexualidades da
GEIDH.
Ivana Soares, da Coordenação Geral de
Desenvolvimento e Ensino (CGDE) da GRE
Arcoverde, acredita que o conteúdo da formação
será facilmente replicado nas escolas, para os
estudantes. “É muito importante discutir essa
temática e, sem dúvidas, vamos conseguir alcançar
todas as escolas da nossa Regional, sempre levando
uma reﬂexão sobre gênero e sexualidades, não só
para cumprir com a legislação, mas para humanizar
esse assunto com nossos estudantes”, disse.

Ciclo de formação foi realizado em 12 Gerências Regionais
de Educação (GRE) sobre gênero e sexualidades

CONSERVATÓRIO
PERNAMBUCANO DE MÚSICA
CPM celebra 90 anos com programação online
A instituição promoveu, remotamente, diversas atrações até o ﬁm ano de 2020

Em 2020, o Conservatório Pernambucano de Música
(CPM) comemorou 90 anos de atividade. Para
celebrar a data, a escola de música havia planejado
um grande evento com apresentações no Teatro
Santa Isabel, porém, com a chegada da pandemia,
os planos precisaram ser refeitos, mas a magia do
momento permaneceu. A escola de música preparou
uma programação diversiﬁcada que contemplou
todas as regiões do Estado. Todas as festividades
foram realizadas remotamente.

celebrações dos 90 anos do CPM. Já tive
oportunidade de trabalhar algumas vezes, e nessa,
e m e s p e c i a l , ﬁ z u m i m p rov i s o d e d i c a d o a o
Conservatório onde eu introduzi temas importantes
pra mim, que marcaram minha vida e minha história
musical. Espero muito que tenhamos a chance de nos
ver e trabalharmos juntos novamente em um futuro
não muito distante”, pontuou o músico André
Mehmari.
Residente na Alemanha, o pianista Fábio Martino
participou da comemoração remotamente. “Fico
sempre muito feliz em poder voltar ao Brasil e
p a r t i c i p a r d o s e n c o n t ro s d o Co n s e r v a tó r i o
Pernambucano de Música. Este ano não foi possível
ter esse encontro presencial, mas abriu a
possibilidade de fazer um encontro virtual, que
adorei participar. Poder dividir minha arte e música
com tantos telespectadores durante todo esse

As apresentações que marcaram a abertura das
comemorações contaram com as participações de
artistas renomados como André Mehmari, Hamilton
de Holanda, Maestro Spok, Marco Cézar e Henrique
Albino. Também foram realizados shows dos grupos
Libertango; Carmem Monarcha; Prata da Casa, com
Fred Andrade e Fernando Muller; e Hercules Gomes.
"Foi uma honra poder ter participado das

O pianista Fábio Martino foi o quarto participante do
Especial 90 anos do CPM

programa que o conservatório desenvolveu foi
muito prazeroso”, disse o pianista.

Abertura do Especial 90 anos do CPM foi com André Mehmari

As celebrações dos 90 anos do CPM contaram com
uma live especial da Jornada Movimento Armorial e
Sua Música, que aproveitaram a ocasião para
comemorar 50 anos de estrada. Na série que
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envolveu quatro encontros, o Maestro José Renato
Accioly e a Musicista em Música Marília Santos
mediaram conversas com vários convidados sobre
músicas da Orquestra Armorial de Câmara de
Pernambuco. No primeiro encontro, o convidado foi
o maestro Clóvis Pereira, que conversou sobre o
tema “Clovis Pereira e o Movimento Armorial”. Já no
segundo encontro, o convidado foi o maestro Sérgio
Barza, que abordou “A Orquestra Armorial de
Câmara de Pernambuco”. Para falar sobre “O
Quinteto Armorial e a Produção Musical de Antônio
Madureira”, o músico convidado foi Antônio
Madureira. Para encerrar o ciclo de lives, o papo foi
com os músicos Sérgio Campelo e Claúdio Moura,
ambos do Grupo SaGrama e Aglaia Costa.
O objetivo principal desse movimento, iniciado no
dia 18 de outubro de 1970, foi criar uma arte
autenticamente brasileira com base nas culturas do
interior do Nordeste. A Orquestra Armorial de
Câmara de Pernambuco e o Quinteto Armorial foram
os dois principais grupos musicais do Movimento
Armorial. No debate sobre a orquestra, o regente e
professor Sérgio Barza enfatizou a importância do
movimento. “É muito importante falar sobre a
Orquestra Armorial. Como ela acabou por volta de
1981, muita gente não tem conhecimento do seu
trabalho. Sem dúvida, essa foi a melhor orquestra
que existiu em Pernambuco. “É uma orquestra de
câmara dedicada não só ao repertório brasileiro, mas
que interpretava também um repertório barroco,
clássico, romântico e que tinha o nível de qualquer
orquestra da Europa”, pontua Sérgio Barza.
“Para comemorar uma data tão especial, o CPM
presenteou os pernambucanos e o mundo com uma
programação que se estendeu até o mês de
dezembro, repleta de magníﬁcas atrações, tanto do
âmbito erudito, quanto do popular, contando
também com artistas que transitam de forma híbrida
por essas duas vertentes de expressão musical”,
disse Rose Hazin, gestora da instituição. Todas as
apresentações foram transmitidas no canal oﬁcial do
Conservatório no YouTube e estão salvas para quem
quiser assistir.

APRESENTAÇÃO:

JOSÉ RENATO ACCIOLY

MARÍLIA SANTOS

LIVE 1

Convidado:

CLÓVIS PEREIRA

LIVE
LIVE 2
1

Convidado:

SÉRGIO BARZA

LIVE 3

Convidado:

ANTÔNIO MADUREIRA

LIVE 4

SÉRGIO CAMPELO
(SaGRAMA)

CLÁUDIO MOURA
(SaGRAMA)

AGLAIA COSTA
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Lives marcaram projeto
'Julho da Musicalização com Clarinete'
Escola de música preparou uma série de encontros com proﬁssionais da área
Em julho, o Conservatório Pernambucano de Música
(CPM) promoveu mais uma edição do projeto Julho da
Musicalização com Clarinetes. No canal oﬁcial da
escola de música no YouTube foram realizadas cinco
lives que contaram com a participação de proﬁssionais
da área, alunos, ex-alunos e a mediação de Cláudia
Pinto, professora de clarinete do CPM, que também
leciona na Orquestra Criança Cidadã e é especialista
em pedagogia do instrumento pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). A ação teve como
objetivo realizar momentos de encontros e
aprendizados durante a pandemia do Covid-19.
As lives foram realizadas com a colaboração de vários
músicos, que tomaram como referência os festivais
que seriam realizados naquele mês. Na estreia, a
professora Cláudia abordou o ensino formal do
clarinete nas escolas especíﬁcas de música da cidade
do Recife, além das possibilidades de musicalizar com
esse instrumento e abordar algumas práticas
pedagógicas utilizadas por ela. “Nós entendemos que
a música é uma competência humana e realizamos
esse trabalho para encorajar pais, alunos e professores
a c o n h e c e r m a i s o t ra b a l h o d o C P M e d o s
professores”, pontuou a clarinetista.
Janayna Mendes, diretora da Escola de Música
Pianíssima e professora na Orquestra Criança Cidadã,
participou da segunda live, que teve como tema “A
importância do professor na musicalização com
Clarinete”. Com vasta experiência em educação
musical e jogos didáticos, Janayna conversou sobre a
importância do professor na musicalização com o
clarinete. “Estamos em uma era tecnológica, mas não
podemos esquecer a forma tradicional de ensino e
aprendizagem. Nós, professores, precisamos buscar
uma forma, que seja lúdica ou utilize uma linguagem

O projeto recebeu os convidados: Janayna Mendes, Aline Lima,
Rosa Barros e Emerson Cardoso e família

Cláudia Pinto, professora de clarinete do CPM, foi a mediadora
nesta edição do projeto

mais adaptada aos estudantes, que consiga transmitir
o conteúdo de forma eﬁcaz”, contou Janayna.
Em outra ocasião, a professora, fundadora do Centro
Suzuki de Pernambuco e especialista em
neurociências e neuroeducação, Aline Lima,
conversou sobre a relevância da participação dos pais
e responsáveis na musicalização. O debate ainda teve
participação de Rosa Barros, que apresentou
conteúdos inerentes à musicalização com o clarinete.
A professora é doutoranda em educação musical pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e tem forte
atuação em clarinete, iniciação para crianças,
improvisação e ensino coletivo.
O encerramento do projeto ﬁcou sob a
responsabilidade de Emerson Cardoso, ex-aluno do
CPM e mestrando em música pela UFPE, que recebeu
como convidados o estudante Eliel Pereira e sua
família. Juntos, eles conversaram e trocaram
experiências sobre a musicalização com o clarinete.
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CPM realiza evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher
“Mulheres na Música: precisamos tocar este assunto”
contou com oﬁcinas, recitais e mesas-redondas em sua programação
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM)
realizou o evento “Mulheres na Música: precisamos
tocar este assunto”, que reuniu nomes femininos do
cenário musical estadual em mesas-redondas, oﬁcinas
e recitais. O evento foi realizado em alusão ao Dia
Internacional da Mulher - celebrado no dia 8 de março e o objetivo foi facilitar a aproximação da comunidade
através de apresentações musicais e discussões de
temas e problemáticas atuais.
Cláudia Gomes é mãe de Heloísa, que estuda bateria
no conservatório. Ela contou que assistiu ao debate
sobre “Etnia, sexualidade, crenças e maternidade no
meio musical” e ﬁcou impactada. “Assim que ela disse
que queria praticar bateria, eu cheguei a pensar que
este seria um instrumento para meninos e até um dia
desses eu ainda tentava fazê-la mudar de ideia. Nos
primeiros minutos de conversa do evento já caiu a ﬁcha
de que isso nunca existiu, é fruto de uma sociedade
que quer ditar até o que as mulheres podem tocar na
música. Esta mesa-redonda clareou meus
pensamentos, tenho certeza que Heloísa vai ser a
melhor aluna de bateria e vou apoiá-la em tudo mais
que ela desejar fazer. Como mulher e mãe, este é o meu
papel”.
“Foi uma conversa muito interessante, pois
comemoramos o Dia da Mulher e discutimos sobre a

A programação do evento contou com a presença de nomes
importantes femininos do cenário musical pernambucano

atual situação das mulheres no mercado musical. Sem
dúvidas, uma reﬂexão muito pertinente sobre onde
estamos inseridas”, explicou Roseane Hazin, Gerente
do CPM. “O evento é feito para encorajar mais
mulheres a se capacitarem e a se lançarem no mundo
do trabalho musical, assim como também incentivar
mais eventos desse tipo nas diversas áreas que a
música proporciona”, pontuou Cláudia Pinto,
professora de clarinete do CPM e coordenadora do
evento.

Objetivo do evento foi facilitar a aproximação da comunidade através
de apresentações musicais e discussões de temas e problemáticas atuais
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Conservatório Pernambucano de Música
promove Setembro da Inclusão
Encontros virtuais foram realizados para fomentar a socialização
e inclusão das pessoas com algum tipo de deﬁciência
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM)
promoveu, no mês de setembro, lives do evento
Setembro da Inclusão, criado pelo Núcleo de
Educação Musical Inclusiva (Nemusi) do CPM. Os
encontros tiveram o objetivo de fomentar a
socialização e inclusão das pessoas com algum tipo de
deﬁciência cognitiva ou física.
A primeira live aconteceu no dia 10 de setembro, com
o tema “Educação Musical Inclusiva no CPM”. No dia
17 do mesmo mês, a escola de música conversou sobre

A professora de Música e Educação Especial do CPM,
Kalinka Cordeiro foi uma das mediadoras

a participação da neurocientista Viviane Louro. Todos
os encontros foram mediados pelas professoras do
Nemuse, Daniela Genuíno e Kalinka Cordeiro.

Educação musical inclusiva no CPM foi o tema da primeira live
que contou com a presença da professora Daniela Genuíno

o tema “Educação Musical para deﬁcientes visuais”, e
recebeu como convidada Ozani Malheiros. Para o
encerramento, o CPM escolheu o tema “Educação
musical: autismo e outras deﬁciências”, e contou com

“Sabemos que a música tem um papel fundamental na
educação de crianças e adolescentes com
necessidades especiais, e essa é uma preocupação
nossa desde os anos 1990, quando iniciamos nossas
classes voltadas para alunos com esse perﬁl. As lives do
Setembro da Inclusão são mais uma iniciativa do
Conservatório e da Secretaria de Educação para
esclarecer a sociedade pernambucana da
necessidade de uma educação que inclua todos, sem
deixar ninguém para trás”, frisou Rose Hazin, gestora
do CPM.

Setembro da Inclusão
LIVE 2

LIVE 3

Tema:

Tema:

Educação
Musical
para
deﬁcientes
visuais

Educação
Musical:
Autismo e
outras
deﬁciências

convidada: Ozani Malheiros

convidada: Viviane Louro
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Dia Nacional do Choro é vivenciado em live do
Conservatório Pernambucano de Música
Foram três dias de lives com total interação do
público que assistia de muitos países
O Dia Nacional do Choro é realizado pelo
Conservatório Pernambucano de Música (CPM) desde
2008, promovendo a cultura e disseminando
conhecimento musical. Este ano, com a chegada da
p a n d e m i a , f o i n e c e ss á r i o re a l i z a r o e ve n to
virtualmente. O projeto contou com a parceria do
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE),
proporcionando encontros por videoconferência para
a comunidade interna e externa de ambas instituições.
O evento foi vivenciado de 21 a 23 de abril e dividido
em duas partes, sendo a primeira voltada para músicos
amadores e proﬁssionais, que através de oﬁcinas e
workshops, se aproximam da linguagem do Choro. A
segunda parte do evento foi direcionada à formação
de plateia e já levou centenas de pessoas para shows,
recitais e rodas choro.
Participaram da live os artistas Nailor Proveta, que
falou sobre o tema “A importância do estudo do choro
na formação dos músicos brasileiros”; Roda de
conversas com Rafael Marques, Tiago Tunes, Luís
Barcelos e Vitor Casagrande sobre "Bandolim
Brasileiro” e Marcos Flávio, professor da Universidade

DIA NACIONAL DO

2020

Tiago Tunes (GO)

Rafael Marques (PE)

Luis Barcelos (RJ)

A roda de conversa: Bandolim Brasileiro,
contou com a presença de Rafael
Marques (PE), Tiago Tunes (GO), Luis
Barcelos (RJ) e Vitor Casagrande (SP)
Vitor Casagrande (SP)

Federal de Minas Gerais (UFMG) que falou sobre o
tema “Choro: Principais compositores e intérpretes”.
“Essa foi a primeira live nesse novo modelo que o
Conservatório realizou. Foi bem desaﬁador, uma
descoberta para todos os professores, um trabalho de
equipe junto com todos que fazem a parte de
tecnologia da escola. Nosso evento sempre contou
com a participação ativa do público e mesmo sendo
online não queríamos que essa interação se perdesse,
então, resolvemos fazer por videoconferência e foi um
sucesso, pessoas de outros países participaram junto
com a gente”, disse o coordenador do projeto,
Maurício Cézar.

Marcos Flávio (UFMG) e Nailor Proveta participaram
das videoconferências em celebração ao dia nacional do choro

“Diante de um ano de muitas diﬁculdades, tanto para
os músicos quanto para humanidade, de forma geral,
foi bem complicado. Ficar longe dos palcos é algo que
afetou o psicológico de muita gente, então, essa
iniciativa do Conservatório de nos convidar para esse
momento foi uma alegria. O CPM é uma instituição
muito importante para o povo e para mim é essencial
estar contribuindo de alguma forma e fazendo parte
desse momento. Participar deste projeto, este ano, foi
especial. Me sinto honrado em fazer parte desse
momento”, pontuou o músico Rafael Marques.
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CPM realizou uma série de concertos didáticos e audições
no segundo semestre letivo
De forma virtual, estudantes e professores tiveram que se adaptar à nova realidade
Durante o mês de outubro, o Conservatório
Pernambucano de Música (CPM) realizou uma série de
sete concertos didáticos e audições. Essa é uma
prática decorrente da instituição para avaliação dos
estudantes, mas, neste ano, como todos outros
eventos, teve que ser realizado virtualmente. Diante
da pandemia do novo coronavírus, o momento foi de
desaﬁos e aprendizados para todos que participaram.
Aﬁnal, novas formas de avaliação tiveram que ser
implantadas para que tudo ocorresse com segurança.
“Foi tudo muito novo para toda equipe e para os
estudantes. No primeiro semestre pedimos para que
os alunos ﬁzessem os vídeos em casa e nos enviassem,
e nós colocamos todos eles no canal do YouTube da
escola. Foi um momento de desaﬁo para todos,
inclusive, tivemos que aprender a editar vídeo. Já no
segundo semestre, realizamos a gravação das
audições no estúdio do CPM, seguindo todas as
normas de prevenção, com horário agendado para
cada estudante. Tudo isso foi um aprendizado e com
um retorno excelente. Temos estudantes e professores
empenhados e isso faz muita diferença", declara o
coordenador geral Hugo Leonardo.

José Renato Accioly, supervisor de teclas do CPM, dando inicio
as audições 2020.2 de piano popular e teclado

Sérgio Campelo, supervisor de sopros na estreia dos Concertos
Didáticos - Sopros / Madeiras transmitido pelo canal do CPM

Os concertos foram destinados aos estudantes de
iniciação musical 1 e 2. Eles são realizados por área, os
professores apresentam os instrumentos, tocam e
falam sobre cada um, levando o aluno a ter um
conhecimento geral sobre cada instrumento. Após o
encerramento da série, todos os estudantes tiveram
acesso a um questionário disponível na sala do
Google. Os concertos foram realizados nas áreas de
Sopros (madeiras), Percussão, Cordas Dedilhadas,
Teclas, Sopros (metais), Canto e Cordas Friccionadas.
As audições, que já ocorriam de forma presencial e
contava apenas com a participação dos estudantes,
tomaram uma nova perspectiva e passaram a ser
realizadas em três etapas. “Primeiro foram realizadas
as audições de classe, onde o professor reuniu todos
os alunos e o grupo assistiu a todas as apresentações.
Os feedbacks foram repassados em grupo, motivando
a melhoria e utilizando recursos pedagógicos que
melhoram o trabalho em equipe. Os melhores desta
audição seguiram para a audição de área”, explicou
Hugo Leonardo. “Desta última fase, os estudantes
seguiam para uma audição geral, com alunos de todas
as áreas e instrumentos”, pontuou o coordenador, que
utiliza as audições como um recurso pedagógico para
que os estudantes apresentem todo o aprendizado
obtido ao longo do período.
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Semana da Música do CPM envolveu tributos, recitais,
palestras e oﬁcinas
Programação foi transmitida através do YouTube
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM)
realizou uma programação especial para a Semana da
Música. Este ano, por conta da pandemia da covid-19,
o evento foi transmitido de forma remota, através do
canal oﬁcial no YouTube. Lá, foi possível acompanhar
durante toda a tarde e noite as apresentações, que
envolveram tributos, recitais, oﬁcinas e audições.
Seguindo a tradição de todos os anos, a abertura foi
uma missa em homenagem a Santa Cecília, padroeira
dos músicos e da música. A celebração foi realizada
pelo Monsenhor Rosivaldo Torres, da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, no bairro de Beberibe, Zona
Norte do Recife.

Transmissão ao vivo da missa celebrada pelo Monsenhor Rosivaldo
Torres, da paróquia Conceição de Beberibe, em homenagem a
Santa Cecília, padroeira dos músicos e da música, deu início as
comemorações da Semana da Música do CPM/2020

audições de alunos e muitas outras atividades. Na
ocasião, celebramos também os 250 anos de
nascimento do compositor Ludwig Van Beethoven. A
programação apresentou também os nossos
professores e alunos, além de bons amigos, antigos
alunos e grupos musicais da cidade”, diz a gerente da
escola de música, Rose Hazin.

O Prof. Fernando Torres fala sobre seu recém lançado livro,
Walter Wanderley - O "Bossa Nova" Esquecido, em conversa
com o Prof. Rodrigo Leite, dentro da programação da Semana
da Música do CPM/2020.

Além das apresentações musicais, o evento contou
com o lançamento do livro “O Bossa-Nova”
esquecido, de Walter Wanderley. “Este ano, por causa
da pandemia, toda a programação foi online,
transmitida no YouTube. Apesar dos eventos serem
virtuais, a Semana da Música foi um momento especial
para a instituição, por ser parte da comemoração dos
nossos 90 anos. Foram palestras, recitais, oﬁcinas,

Dando continuidade à programação da Semana da Música do
CPM/2020, os Professores Sérgio Barza, Pedro Tavares e
Fernando Müller abordam a obra de L. V. Beethoven,
em homenagem aos 250 anos de seu nascimento.

| PROJETOS ESPECIAIS
“Moto-Escola”: Erem Professora Jandira de Andrade Lima
entrega atividades na casa dos estudantes
Ação em Limoeiro surgiu após união da gestora da unidade de ensino
com o professor de Língua Portuguesa
Pensando em estudantes que possuem maior
diﬁculdade para acompanhar os conteúdos
transmitidos de forma online, a Escola de Referência
em Ensino Médio (EREM) Professora Jandira de
Andrade Lima, pertencente ao município de Limoeiro,
no Agreste pernambucano, desenvolveu uma nova
maneira de repassar os conteúdos letivos. Ao lado do
professor de Língua Portuguesa, David Cabral, a
gestora da unidade, Josineide Maria, reproduziu
fascículos disponibilizados online pela Secretaria de
Educação e Esportes do Estado e se dirigiu até a casa
desses alunos para entregá-los.
No ato da entrega, o professor David aproveitava para
fazer orientações sobre as atividades, tirar dúvidas e
auxiliar os estudantes na realização dos exercícios,
além de recolher os materiais entregues na última
visita, para que fossem realizadas as correções e
acompanhamentos. A maioria desses estudantes
reside em áreas rurais ou regiões de difícil acesso.

Atividades foram entregues na casa dos estudantes durante
o período do isolamento social

Durante a visita, o professor David tira dúvidas e auxilia
estudantes na resolução das questões

“Neste período de isolamento social, este foi o modo
que a escola encontrou de se manter perto dos alunos.
A ação proporcionou muita alegria para nossos
estudantes, fortalecendo um processo de inclusão
muito signiﬁcativo dentro de um cenário de tantas
angústias e incertezas. A “moto-escola”,
carinhosamente apelidada pelos alunos, transporta
não só tarefas escolares, mas também sonhos e a
certeza de que a escola tem feito a diferença neste triste
cenário vivido pela pandemia. Acreditamos que tudo
isso vai passar, mas queremos garantir que nossos
alunos continuem tendo seus direitos de
aprendizagem garantidos”, destacou a gestora da
unidade de ensino.
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Bloco dos Estandartes leva milhares de
estudantes às ruas de Tamandaré
Bloco do I, como é carinhosamente chamado pela comunidade escolar,
comemorou 12 anos
O calor do Bloco dos Estandartes tomou conta da orla
marítima de Tamandaré. Em seu 12° ano, o bloco, que é
carinhosamente chamado de “Bloco do I”, fazendo
referência às Escolas de Referência e Técnicas
vinculadas à Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco (SEE), homenageou o cantor
pernambucano Almir Rouche, puxador oﬁcial do
maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada.
O bloco contou com a participação de estudantes e
professores de 440 escolas da rede estadual das cinco
macrorregiões do estado: Sertão, Agreste, Zona da
Mata Sul e Norte e Região Metropolitana. Foram mais
de mil foliões fazendo a festa pelas ruas e no palco
principal da cidade, onde aproveitaram a
apresentação de orquestras com músicas

carnavalescas, de grupos de passistas, afoxés e muitos
porta-estandartes das unidades escolares.
"Nos reunimos para mais uma edição desse projeto,
que nasceu junto com a política pública de educação
integral de Pernambuco e é uma das ações de fomento
ao protagonismo juvenil. A ideia é que durante o
período de Carnaval as escolas trabalhem com os
estudantes sobre cultura, reverenciando nossos
artistas e reforçando a identidade de cada um, além de
exercitar o pertencimento às unidades de ensino por
meio das confecções dos estandartes", comentou
Maria Medeiros, secretária executiva de Educação
Integral e Proﬁssional.
O projeto tem como objetivo resgatar e vivenciar o

Estudantes capricharam nas fantasias
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Carnaval e seus elementos compositivos como:
danças, músicas, ﬁgurinos e maquiagens, gerando
pertencimento e valorização do nosso patrimônio
c u l t u ra l . " A g e n te ﬁ c a m u i to c o n te n te p e l a
oportunidade de reunir as escolas com seus
estudantes, pois é um momento que, além da folia,
representa também o fortalecimento do trabalho
realizado pela Rede Estadual", pontuou Fred
Amancio, secretário de Educação e Esportes de
Pernambuco.
No início do ano, as escolas se organizam para realizar
atividades voltadas para a festa de Momo: uma delas é
a confecção dos estandartes, onde cada escola desﬁla
com o adereço que foi feito pelos estudantes e
professores. "A nossa escola ﬁca muito animada para o
Carnaval e todos participam de alguma forma da
confecção do estandarte. Além disso, temos um grupo
de dança no qual contamos com muitas inﬂuências
musicais e mesclamos diversos ritmos. Este ano o
passinho está em alta, então demos um jeito de
misturar ele com frevo e posso dizer que a integração
entre as salas melhorou pois, quase todas as turmas
participaram do grupo", contou Maria Eduarda, de 17
anos, estudante da Escola de Referência em Ensino
Médio (EREM) Manoel Gonçalves de Lima, localizada
em Cumaru.

O colorido tomou conta das ruas da cidade

A festa agitou a cidade até o ﬁnal da manhã. Lucas
Rodrigues, da EREM Beberibe, estava super animado.
No meio dos amigos, o estudante, que também é
passista por hobby, esbanjava alegria. "Carnaval é
uma das festas mais importantes para mim, pela
representação cultural que possui e seus bairrismos.
Eu moro em Dois Unidos, no Recife, e sempre gostei de
brincar carnaval no meu bairro, por tudo que ele
representa pra mim", contou o jovem.

No palco principal, orquestras passistas e grupos de afoxé
animaram o público
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Equipes da EREM Escritor José de Alencar são classiﬁcadas
para fase nacional da F1 In School
Os grupos Falcon e Phoenix disputaram o prêmio
em São Paulo no mês de abril
As equipes da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Escritor José de Alencar, da cidade do Paulista,
foram classiﬁcadas na F1 In School, projeto educacional
e de empreendedorismo apoiado pelo Fórmula 1 e
operado pelo SESI no Brasil. Os grupos Falcon e Phoenix
obtiveram, respectivamente, o segundo e o terceiro
lugar na etapa realizada em Brasília, e, com isso,
conquistaram vaga para a etapa nacional da
competição, realizada em outubro de forma virtual.
A EREM Escritor José de Alencar foi a primeira escola
pública a classiﬁcar duas equipes na competição.
“Acredito muito no potencial de cada um dos
estudantes e tenho convicção que o trabalho deles
agora só vai crescer. Competições como essa dão ao
jovem oportunidades que eles nunca tiveram”, fala o
professor orientador Ricardo Araújo.
A d i s p u t a t e m c o m o ﬁ n a l i d a d e d e s e nvo l v e r
competências e habilidades de ciências, tecnologia,
engenharia e matemática em estudantes de escolas
públicas e privadas do ensino fundamental II, ensino
médio e técnico de diversos países. As equipes
participantes receberam a tarefa de montar escuderias

(empresas de automóveis) de Fórmula 1 que se
preparam para a competição com funções divididas,
tais como: gerente de negócios, engenheiro chefe,
design 3D, empreendedor social, marketing e
ﬁnanceiro. Até o dia da apresentação da escuderia, os
integrantes criam e executam seus projetos de acordo
com cada função, e também dão vida a uma miniatura
de um carro de corrida.
As equipes Phoenix e Falcon Racing apresentaram os
carros mais velozes da competição. “É um sonho
conquistado, depois de muito esforço, nosso e da nossa
escola. É muito gratiﬁcante representar nosso estado e
as escolas públicas, mostrar que somos capazes e que
qualquer um é capaz”, disse a estudante líder da
escuderia Falcon Racing Team, Maria Yasmin.
Para Jéssica Angela, da Phoenix Racing Team, a
conquista foi uma quebra de padrões. “Foi uma fase
inspiradora para todos nós. Fomos a única equipe
composta apenas por mulheres do Nordeste, e isso nos
inspirou demais. Queremos incentivar mais mulheres a
entrarem nesse meio automobilístico”, pontuou a
estudante.

O secretário de Educação e Esportes, Fred Amancio, esteve no
aeroporto para desejar boa sorte aos estudantes
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Eletiva de braille compõe grade curricular
da EREM de Paudalho
Com recursos presentes no cotidiano, estudantes aprendem a escrever
e ler através do sistema de escrita tátil
Perceber e entender o mundo dos deﬁcientes visuais. Este
é o objetivo da disciplina eletiva de braille realizada na
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM)
Confederação do Equador, localizada em Paudalho. Nela,
os estudantes aprendem o sistema de escrita tátil utilizado
pelos deﬁcientes visuais e pessoas com baixa visão
enquanto produzem materiais educativos sobre o tema.
Mônica Gabriela, professora da eletiva, contou que esta é
a segunda turma formada na escola. A disciplina, que foi
lançada em 2019, foi responsável pela criação de dois
materiais educativos de escrita e leitura em braille. Um
destes exemplares foi doado para outra unidade escolar a
ﬁm de compartilhar o conhecimento.
Neste ano, a proposta de produto da disciplina seria algo
mais prático, tendo em vista a acessibilidade das pessoas
com baixa ou nenhuma visão: um cardápio de fast-food
todo confeccionado em braille. Mas, com o avanço do
novo coronavírus e a necessidade do isolamento social,
houve uma reformulação no currículo da disciplina.

Por conta do isolamento social, aulas passaram a ser virtuais

"As aulas estão acontecendo online, por meio de
aplicativos. Como a temática pede muita empatia, que
os jovens tenham essa capacidade de se colocar no
lugar do outro, ter a participação ativa deles é algo
muito importante. E isso vem acontecendo", contou
Mônica.
Para a professora, o maior desaﬁo foi encontrar um
método e uma linguagem que levassem a uma
aprendizagem mais efetiva. "Busquei recursos
presentes no nosso cotidiano que eles pudessem
encontrar com facilidade, como caixa de leite,
embalagens de remédios e capas de cd", pontuou
Mônica, que esclareceu ainda que dessa forma eles
conseguem aprender e contribuir uns com os outros.

Coordenada pela professora Mônia Gabriela,
eletiva começou em 2019

"Num momento como esse que estamos passando, é
de extrema importância a gente reﬂetir sobre a
realidade e necessidades do próximo. E isso resulta em
mais empatia na busca para construir uma sociedade
melhor. O aprendizado é para a vida", concluiu.
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Aulas da disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo
inspiram estudante a abrir seu próprio negócio
Júlia Sidrônio seguiu as orientações da professora Edvânia Cristina

Loja online de roupas complementa a renda da família

Graças às aulas de Projeto de Vida e Empreendedorismo da
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Professor
Agamenon Magalhães, a estudante Júlia Sidrônio, de 17
anos, encontrou a sua fonte de renda. Tendo como base o
conteúdo ministrado pela professora Edvânia Cristina de
Moura, a adolescente criou sua própria empresa.
A princípio, Júlia não se interessava pelas aulas de
empreendedorismo. No ﬁnal do primeiro ano do Ensino
Médio, despertou a ideia de ter o seu próprio negócio e
seguiu à risca as dicas da professora para dar o pontapé
inicial. No começo da pandemia, investiu em roupas e criou
uma loja online, sempre seguindo os conteúdos das aulas
de Edvânia. “Eu me preocupei em como me manter
ﬁnanceiramente depois que terminasse os estudos.
Sempre vi a internet como uma ferramenta de
entretenimento e de trabalho também. E descobri, pela
disciplina, que lá eu posso criar estratégias para lucrar”,
disse a estudante.
Junto à mãe e ao irmão, Júlia comercializa roupas masculinas e
femininas, e diz que o negócio é promissor. “Apesar de
pouco tempo, a gente vende bem e a loja já está

complementando a renda da nossa família. As dicas de
administração e marketing digital da professora foram
fundamentais para a criação da minha empresa. Eu acredito
que todo mundo deve dar importância ao empreendedorismo, assim como as disciplinas de português e
matemática, porque ele pode mudar vidas”, contou a
adolescente.
Emocionada, Edvânia revelou que, assim como Júlia, outros
estudantes da escola, que não tinham perspectiva ﬁnanceira
após o Ensino Médio, também abriram seus próprios
negócios. Ela frisou que o foco do empreendedorismo na
sua escola está em criar negócios para manter os custos de
uma universidade.
“Eu ﬁco muito feliz com esses resultados e em perceber que
eu estou colaborando na formação desses jovens. Eu
sempre deixo bem claro que as empresas não são um ﬁm,
mas um meio. Um meio de se manter futuramente dentro de
uma universidade. Muitos alunos deixam de fazer o Enem
por causa dos custos de livros, passagem e alimentação, e a
disciplina vem para dar uma alternativa de renda. A gente
desperta, leva a ideia, mas eles precisam ter maturidade
para ampliá-la”, acrescentou.
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Estudantes criam app para alavancar negócio
da família durante a pandemia
Aplicativo realiza vendas delivery
D u a s e s t u d a n te s d a E s c o l a Té c n i c a E s t a d u a l
( E T E ) M i n i s t r o F e r n a n d o Ly r a , d e C a r u a r u ,
criaram um aplicativo de celular para ajudar os
pais no negócio da família. As irmãs Isabella e
Gabriela Alencar, ambas estudantes do curso de

Desenvolvimento de Sistemas da ETE, criaram
uma solução para alavancar as vendas da nova
fonte de renda da família durante o isolamento
s o c i a l : u m a p l i c a t i vo p a ra ve n d a d e l i v e r y d e
hambúrguer.
Tudo começou por causa do isolamento social.
Surgiu a ideia de abrir uma lanchonete e todos
arregaçaram as mangas para ajudar. As irmãs já
faziam aplicativos de celular na escola, atividade
do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e
encontraram a oportunidade de colocar toda a
teoria na prática.
“Usamos a plataforma mais simples e criamos o
app. As pessoas conseguem fazer os pedidos por
um link que disponibilizamos na página do
Instagram. Estamos bem animados”, comemora
Isabella, estudante do terceiro ano do Ensino
Médio da ETE.
O negócio deu tão certo que a adolescente pensa
em seguir na proﬁssão. “Meu pai gostou bastante
do aplicativo. Ele é bem prático, funcional e atende
todos os públicos. Estou achando incrível essa
experiência, porque não imaginava que ia fazer
algo tão grande assim com o que aprendi na escola.
Além de criar o app, nós gerenciamos as redes
sociais do negócio, que foi algo que também
aprendemos na sala de aula. Estamos muito
contentes com o resultado. Não pretendemos
p a r a r, q u e r e m o s a p r i m o r á - l o , e s e h o u v e r
oportunidade, quero seguir nessa área com toda
certeza”, acrescenta a estudante.

Isabella e Gabriela são estudantes da ETE Ministro Fernando Lyra,
de Caruaru, e criaram um app para ajudar no negócio familiar

“A s m e n i n a s c o l o c a r e m e m p r á t i c a o q u e
aprenderam na escola é prova de que elas não estão
paradas, estão estudando, estão na ativa. É muito
gratiﬁcante a gente ver o trabalho da gente
ganhando frutos, com alunos dedicados e dando
b a s t a n t e exe m p l o a o s d e m a i s ” , f r i s a Pa u l o
Henrique Ramos, professor das estudantes.
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Estudantes da EREM Jarina Maia fabricam dispensers
de álcool em gel com material reciclável para ajudar
no combate à Covid-19
Ação também resultou na fabricação de tapetes sanitizantes e lavatórios
A pandemia do Covid-19 parou o mundo e as pessoas
precisaram se adaptar a este 'novo normal'. Pensando
nisso, um grupo de estudantes dos 1° e 2° anos da Escola
de Referência Jarina Maia, localizada no município de
João Alfredo, colocou em prática o projeto “Jarina Maia
na prevenção à Covid-19”. Com o apoio da gestão da
unidade e dos professores de física e química
experimental, a iniciativa resultou em um grande
movimento para o retorno das aulas com segurança.
Usando material reciclável, os jovens construíram
protótipos de dispenser de álcool em gel com pedal
para as salas de aula e a biblioteca. A construção desse
material, além de ajudar no combate ao coronavírus,
despertou o interesse pela pesquisa cientíﬁca e
estimulou o potencial criativo do estudante na busca
por soluções inovadoras e eﬁcazes para os problemas
propostos.
As produções não pararam nos dispensers. Ainda foram
fabricados tapetes sanitizantes e lavatórios. Os tapetes
foram construidos com uma caixa de zinco, espuma e
emborrachado. Já os lavatórios, feitos com cano pvc.
“Esse projeto foi de grande importância para todos nós
estudantes. Reconhecemos a necessidade da higiene

Equipamentos foram produzidos com materiais recicláveis

Iniciativa visava a preparação da escola para o retorno das aulas

das mãos e do que cada um deve fazer no combate a essa
pandemia”, diz a estudante do 2° ano, Déborah Lays.
Segundo o professor de física experimental, Marcelo
Silva, esse momento despertou no aluno a reﬂexão
do quanto cada um é importante no processo de
combate ao coronavírus. “Trabalhamos a empatia,
cooperação e o protagonismo juvenil com esse
trabalho. Promovemos o despertar no aluno do
interesse pela sua higiene pessoal, fazendo com que
ele entendesse que, realizando a sua higiene
corretamente, estaria protegendo a si e as outras
pessoas”, fala.
Também colaboradora do projeto, a professora de
química experimental, Anelyssa Driele, classiﬁcou a
iniciativa como um momento de união a favor de um
bem comum. “Nosso projeto buscou unir nossas
disciplinas em um bem comum para trazer benefício à
nossa escola em meio a esse tempo de pandemia,
onde foi preciso adotar algumas medidas de
segurança. Buscamos também engajar nossos
estudantes nesse contexto. Quando fabricamos com
as nossas próprias mãos, a gente sente que o cuidado e
o respeito são maiores. Com certeza eles mostraram
aos colegas a importância desse trabalho”, pontua.
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Estudantes de Pernambuco tomam posse no
Programa Parlamento Jovem Brasileiro
Projeto possibilita aos estudantes a vivência do processo legislativo e da
liderança, além da rotina dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados

Quatro estudantes de Pernambuco tomaram posse, em
novembro, no Programa Parlamento Jovem Brasileiro
(PJB), realizado pela Câmara dos Deputados. Este ano,
por conta da pandemia da Covid-19, a solenidade
a c o n te c e u d e f o r m a re m o t a e c o n to u c o m a
participação de 78 representantes de todos os estados
do Brasil.
Os estudantes Júlia Bastos Puke, da Escola Técnica
Estadual (ETE) Professor José Luiz de Mendonça;
Dayane Camile Bezerra de Lima, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(Campus Recife); e João Victor Bezerra de Arruda e João
Vitor Sales Zaidan, ambos do Colégio Militar do Recife;

PJB - O Programa Parlamento Jovem Brasileiro tem
como objetivo possibilitar aos estudantes do ensino
médio/técnico das escolas públicas e privadas
brasileiras o exercício da cidadania, da representação
política, da vivência do processo legislativo e da
liderança, por meio de sua diplomação, posse,
investidura e atuação em mandato legislativo, além de
propiciar a oportunidade de conhecer a rotina dos
trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados,
difundindo o processo democrático e despertando os
estudantes para a reﬂexão crítica e para a
representação política.

Este ano, por conta da pandemia, cerimônia foi realizada
virtualmente, fase presencial do PJB está prevista para maio de 2021

representam Pernambuco na jornada legislativa em
Brasília.
Nesta edição, o projeto aconteceu de forma híbrida,
sendo uma parte virtual e outra presencial. A fase virtual
começou em outubro e seguirá até abril de 2021. A fase
presencial está prevista para maio de 2021. A estudante
Júlia Bastos, que conquistou o primeiro lugar, elaborou
um projeto para acrescentar artigos à Lei Nº 7.291/84,
que dispõe sobre atividades de equideocultura no País.
No texto, a estudante sugere métodos menos
dolorosos no abate de cavalos.
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Escola Técnica Estadual Dom Bosco vence o
Prêmio Destaque Educa Week 2020
A unidade de ensino levou o prêmio da categoria Inovação
A Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco ganhou, no
mês de julho, o Prêmio Destaque do congresso Educa
Week 2020, um dos maiores eventos de educação básica
do Brasil. O projeto vencedor, intitulado Biblioteca Online,
é de autoria da coordenadora de biblioteca Rosângela
Dias e contou com a participação de estudantes da ETE
para chegar ao tão almejado resultado.
O pontapé inicial do projeto foi no início do isolamento
social, onde estudantes passaram a ter aulas remotas.
Preocupada com a disciplina e a saúde emocional dos
estudantes, Rosângela criou um blog para a biblioteca da
unidade de ensino e passou a disponibilizar livros em PDF
naquele ambiente. A interação dos estudantes foi tão
grande que ela contou com a ajuda deles para criar o
Instagram da escola também. Por dia, o blog e o perﬁl na
rede social recebem dezenas de acessos e interações.
O projeto foi inscrito no congresso, e a primeira etapa era
receber o máximo de curtidas possíveis nas redes sociais

do evento. Os estudantes ﬁzeram diversos mutirões e
conseguiram dar destaque à Biblioteca Online, que foi
para a etapa ﬁnal, onde foi avaliado por uma banca de
educadores, e venceu a categoria Inovação. “Eu entrei
nessa premiação para representar a nossa escola e levar
Pernambuco para o primeiro lugar é muito emocionante.
Eu não conseguiria esse resultado sem os alunos. Sem
dúvidas, o resultado deu uma injeção de ânimo em todos
nós. E 2020 não está perdido. Estamos aqui escrevendo a
história da nossa ETE, inovando, produzindo e
promovendo a educação”, frisa Rosângela Dias.
“Comemoramos muito! A maioria dos vencedores era do
Sul e Sudeste do País. É um orgulho enorme ver a
educação pública de Pernambuco se destacando num
evento nacional, competindo com escolas do Brasil inteiro
e em uma categoria tão importante quanto a de inovação.
A Biblioteca Online é muito nova, mas vem rendendo
muita coisa boa para a nossa escola”, comemora Andrea
de Kassia, gestora da escola.

Projeto é um sucesso de acessos e interações dos estudantes
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Maria Bethânia inspira projeto sobre poesia e
literatura da Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho
A Academia Camaragibense de Letras esteve na unidade
para conhecer o Projeto Dra. Maricotinha
Há quatro anos, a Escola Estadual Ministro Jarbas
Passarinho, localizada em Camaragibe, desenvolve o
projeto Dra. Maricotinha - poesia da teoria à prática,
iniciativa que trabalha a poesia como intervenção social e
literatura como direito humano. Em março, a unidade de
ensino recebeu a visita da Academia Camaragibense de
Letras, que demonstrou interesse em conhecer o projeto.
Na ocasião, os estudantes apresentaram a ação e
contaram um pouco da dinâmica e os objetivos do
trabalho.
O projeto, que envolve os estudantes dos ensinos
fundamental e médio, é inspirado nas obras da
cantora e compositora Maria Bethânia. Para dar vida
ao Dra. Maricotinha, os jovens observaram os
elementos trabalhados na poesia, a composição de
um poema, a interpretação e a construção. Foi a
partir desta iniciativa que Sara Clícia, do 3º ano,
passou a olhar a poesia com outros olhos. “Quando a
gente se envolve com a poesia, a gente cria um senso
crítico muito grande”, diz. “Compartilhar isso com
os estudantes do ensino fundamental faz com que os
nossos horizontes sejam ampliados. É um
aprendizado pra gente também, e saber que eles vão
chegar no ensino médio com uma boa base de
literatura nos enche de orgulho”, completa a
estudante que, inclusive, escreveu “Bethânia nossa
inspiração”, sua primeira poesia.

Projeto é inspirado nas obras da cantora Maria Bethânia

A iniciativa deu tão certo que outras escolas, incluindo
as redes municipal e privada, passaram a replicá-la.
Além disso, Dra. Maricotinha ganhou alguns prêmios,
a exemplo do “Educador Nota 10', em 2017. O projeto
também foi reconhecido pela Organização das
Nações Unidas (ONU). "Trabalhar a arte das letras é
sensibilizar as crianças através da poesia. Realizamos
uma pesquisa e vimos que a poesia estava esquecida
dentro das salas de aulas e que as bibliotecas
precisavam ser ocupadas. Foi aí que surgiu a ideia de
levar esses estudantes para dentro das bibliotecas e
mostrar o poder da poesia e da literatura", pontua Ana
Claudia Xavier, coordenadora do projeto.
O presidente da Academia Camaragibense de Letras,
Rafael Assis, e a vice, Sil Cabral, ﬁcaram encantados
com o trabalho realizado pelos estudantes. “O
projeto é sensacional. É muito bom ter o poder de
levar música, literatura e poesia para os alunos da rede
pública e proporcionar o contato com esta arte. A
ideia do Dra. Maricotinha é fantástica e a Academia
ﬁca muito feliz pela oportunidade de conhecer e
apoiar ações como esta”, ressalta Rafael.

Reconhecido pela cantora, Maricotinha foi criado em 2016

O Projeto Dra. Maricotinha é reconhecido pela
cantora Maria Bethânia, que recebe todos os anos um
diário de bordo com todo o estudo realizado em sala
de aula a partir das suas obras.
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Nas Redes Sociais, estudantes se encontram e
compartilham rotinas de estudos
Grupos de WhatsApp e Instagram são alguns dos canais que os auxiliam
a manter o processo de aprendizagem
Para se adaptar à nova rotina de estudos, muitos
estudantes da rede estadual se reinventaram. Em casa,
devido ao isolamento social, eles encontraram nas redes
sociais o caminho para manter o processo de
aprendizagem e compartilhar com os colegas
conhecimentos e rotinas de estudos. Grupos de
WhatsApp, perﬁs no Instagram e interação no Google
Classroom estão sendo utilizados por eles neste período.
Por lá, eles revisam conteúdos e acompanham as aulas da
plataforma Educa-PE.
Estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio
(EREM) Joaquina Lira, em Aliança, Joyce Emanuele e
Rayane Kelly, ambas do 3° ano, criaram o Instagram Enem
2020 (@dicas.doenem). No perﬁl, elas compartilham
estudos, dicas, mapas mentais e exercícios. “Já tínhamos
um cronograma de estudos, Rayane já postava algumas
coisas no Classroom, mas só o pessoal da sala podia usar.
Então, eu tive a ideia de fazer o Instagram, pois é um
aplicativo que usamos o tempo todo e o perﬁl pode

auxiliar estudantes de vários lugares. Muitas pessoas estão
agradecendo pelas postagens darem um direcionamento
para os estudos”, diz Joyce.
“Quando criei a sala no Google Classroom o interesse dos
colegas foi imediato. Daí, comecei a colocar todos os
assuntos que eu estava estudando com o apoio de
documentos e videoaulas do YouTube. Minha ideia é
ampliar esse projeto, talvez criar um canal para conversar
com as pessoas, explicar os assuntos e, consequentemente, atingir ainda mais estudantes”, pontua
Rayane.
Para não se complicar na rotina trabalho x estudos, o
estudante do 2º ano da EREM Professor José Mendes da
Silva, de Timbaúba, Israel José da Silva, criou uma rotina
de estudos de acordo com os horários que seguiria se
estivesse indo à escola e participa de grupos de
WhatsApp. “O grupo é muito dinâmico, a gente
consegue tirar dúvidas e obter respostas sobre

Com as aulas suspensas, Isael intensiﬁcou os estudos para o Enem
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determinadas questões. É como diriam meus
professores: em tempos de crise, o celular vira sala de
aula. Então, temos que aproveitar ao máximo, mas com
organização, responsabilidade e foco”, diz o estudante.
Quem também não perdeu tempo para organizar a
rotina dos estudos foi Ian Philippini, estudante do 2º ano
da EREM Poeta Manoel Bandeira, no Recife. Ele
organizou os horários por componente curricular para
conciliar com as demais atividades que realiza durante a

O perﬁl @dicas.doenem é um sucesso na plataforma Instagram

No Classroom, Rayane compartilha documentos e videoaulas

semana. Além disso, o estudante também tem o
costume de trocar links de estudos com os colegas. “Em
função da pandemia, a gente precisou se adaptar à esta
nova rotina de estudos. As aulas do Educa-PE estão
sendo muito importantes neste processo todo, pois a
gente consegue manter a nossa jornada de estudos.
Reservo horários para responder os exercícios
solicitados e estudar os conteúdos, contemplando duas
ou três disciplinas por dia. Em uma situação como esta,
cabe a nós, estudantes, termos comprometimento e
dedicação para darmos continuidade aos estudos”,
ressalta.

OUTRAS AÇÕES: Sem dúvidas, as redes sociais se tornaram fortes ferramentas para estudos. Quem também
utiliza muito o Instagram é a estudante do 3º ano da Escola Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, no Recife, Maria
Vitória. No perﬁl @rresumindo, a estudante
compartilha dicas e resumos de conteúdos. Os
estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Dom
Bosco, também na capital pernambucana,
criaram no WhatsApp o grupo “3º ETEDB”, onde
disponibilizam dicas e apostilas para quem está se
preparando para o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Também no Recife, a jovem
Karoline Vitória, da EREM Rosa de Magalhães, se
reuniu com mais três amigas e criou um grupo de
estudos onde realizam as atividades solicitadas
pelos professores através das aulas remotas.
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Professora da EREM Don Vieira cria rádio para transmitir
conteúdos para a redação do ENEM
Projeto tem como objetivo ampliar o repertório de
informação e diversiﬁcar o ensino remoto
A Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Don
Vieira, localizada em Nazaré da Mata, está usando a
tecnologia, nesse momento de pandemia, para levar,
através de uma rádio, o conteúdo das aulas para os
estudantes, principalmente da zona rural do município.
A inserção da tecnologia para complemento das aulas já
vem sendo usada pela escola há algum tempo, através do
projeto “Foco no 1000”, onde são ministradas aulas
complementares para que os discentes possam revisar
em casa os assuntos abordados em sala e possam
empregá-los na argumentação da redação do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Como estamos
vivendo um ano atípico, o Foco no 1000 cresceu e assim
foi criada, em julho, a Rádio online “Erem Don Vieira”.
Com objetivo de ampliar o repertório de informação e
diversiﬁcar o ensino remoto, a rádio funciona através de
aplicativo de streaming e, após os debates que
acontecem ao vivo, os áudios são transformados em
podcasts. Com isso, os estudantes podem revisar os
dados divulgados e utilizar na redação, escutando várias
vezes as informações. A cada 15 dias, seguindo o horário
da escola, são realizadas duas aulas direcionadas à
redação. A rádio foi pensada para facilitar a vida dos

alunos que não têm celular, ou que tem, mas com
memória insuﬁciente para baixar aplicativos. “De vários
aplicativos que pesquisei, baixei o spreaker, que
proporciona de forma bem signiﬁcativa, não só a
qualidade do áudio, como também a interação dos
alunos via chat. Com isso, eu respondo as perguntas e tiro
dúvidas, tudo ao vivo”, pontua a professora de português
e redação e idealizadora do projeto, Vanilma Karla
Barbosa.
A rádio já conta com mais de 800 downloads por dia.
Todas as dúvidas dos estudantes são tiradas ao vivo,
através do chat, por professores convidados que
participam do programa. “Com a rádio EREM Don Vieira,
não só os alunos da zona urbana puderam se beneﬁciar,
como também os da Zona Rural. O melhor foi integrar as
aulas de redação com outras disciplinas para que os
alunos compreendessem que, para um texto coeso, é
preciso uma união com outras áreas do conhecimento. A
entrevista mais signiﬁcativa aconteceu com a professora
de biologia Enaj Karla, que trouxe conceitos valiosos
sobre a importância da educação sexual. Além disso,
pais, tios e até avós passaram a escutar os dados e
entender que a escola pública é um auxílio concreto
nesse momento de pandemia”, declara Vanilma.

Iniciativa surgiu com a ﬁnalidade de diversiﬁcar o ensino remoto
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Estudantes da Rede Estadual enviam cartas para
proﬁssionais de saúde
EREM Professora Amarina Simões envolveu mais de 100 alunos na atividade
“Carta de Agradecimento: A Gratidão em forma de
palavras” é o nome do projeto da Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Professora Amarina Simões que
ganhou uma grande repercussão no Estado na última
semana. O trabalho pedagógico envolveu cerca de 110
estudantes, que escreveram cartas de agradecimento para
os proﬁssionais de saúde que estão trabalhando na linha de
frente contra o novo coronavírus.
A ideia do trabalho foi do gestor da unidade de ensino,
Carlos Alberto Miranda, e da professora de português
Rebeca Abreu, mas ele não teria acontecido sem a
participação espontânea dos estudantes. Rebeca estava
dando aulas por vídeos sobre gêneros textuais, quando
Carlos propôs a atividade. “Os adolescentes não têm esse
hábito de escrever carta, uma comunicação que a cada dia
mais está em desuso. E atrelado a essa necessidade vem a
nossa gratidão aos proﬁssionais que estão arriscando suas
vidas para conter os efeitos da pandemia”, detalhou Carlos.
Segundo ele, as cartas foram escritas à mão, corrigidas uma a
uma, e digitadas posteriormente. “Esse foi um dos melhores
momentos que já vivenciei como educador, porque
despertamos nos alunos o ato de agradecer, que é tão
esquecido nos dias de hoje, e abrir os olhos deles sobre a
gravidade do momento em que estamos passando, que o

Escritas a mão, cartas levaram palavras de carinho e agradecimentos
aos proﬁssionais da Saúde

Mobilização contou com a participação de dezenas de
estudantes da Rede

vírus circula entre nós e que nós devemos levar a sério os
cuidados com o outro”, frisou o gestor.
A aluna Kethily Rodrigues, de 15 anos, é autora de uma das
cartas. Sua tia passou quase dois meses internada,
infectada pelo coronavírus, e a adolescente quis agradecer
aos médicos pelo carinho e cuidado que tiveram com ela.
“Ela agora está bem, está em casa, mas tive muito medo de
perdê-la. E quando a professora me falou do projeto,
aproveitei a oportunidade para colocar todo o meu
sentimento ali. Eu tenho muita admiração pela área da
saúde. Quero ser ﬁsioterapeuta e um dia salvar vidas como
eles”, declarou.
Andreza Cavalcanti é enfermeira e responsável pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital
das Clínicas, unidade de saúde que recebeu as cartas. Ela
leu diversas mensagens e garantiu que foi impossível não
se emocionar. “O que chamou a atenção da gente foi a
sensibilidade dos professores de pensar nessa dinâmica e
do empenho dos mais de 100 estudantes que escreveram
para a gente. Todas as cartas chegaram envelopadas,
higienizadas com todo o carinho nas nossas mãos. Não
tem como um proﬁssional que está na linha de frente,
cheio de medos e incertezas, não se emocionar com
mensagens encorajadoras e de carinho”, acrescentou a
proﬁssional.
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Governo de Pernambuco inaugura parque aquático
do Centro Esportivo Santos Dumont
Torneio Nado Rápido marcou o início das atividades do equipamento; além
das autoridades, solenidade contou com a presença de atletas e paratletas
Através da Secretaria de Educação e Esportes do
Estado, o Governo de Pernambuco inaugurou, no mês
de março, o parque aquático do Centro Esportivo
Santos Dumont. Além das autoridades, a solenidade de
inauguração contou com a presença de atletas e
paratletas, como Joanna Maranhão, referência na
natação, da Confederação Brasileira de Desportos
Aq u á t i c o s (C B DA ) e d a F e d e ra ç ã o Aq u á t i c a
Pernambucana (FAP). Para marcar o início das atividades
do equipamento, que recebeu investimentos na ordem
de R$ 7,5 milhões, foi realizado o Torneio Nado Rápido,
contemplando todas as categorias da natação na prova
d o s 5 0 m e t ro s l i v re s . Ao to d o, m a i s d e 2 0 0

competidores deram as primeiras braçadas da nova
piscina do Santos Dumont.
O espaço conta com duas piscinas: uma oﬁcial,
medindo 50 metros de comprimento por 25 de largura
e contendo 10 raias, e outra com 25 metros de
comprimento, 12,5 metros de largura e 6 raias. O novo
equipamento também conta com vestiários e
banheiros, além de uma nova área de circulação dos
atletas e uma arquibancada coberta com capacidade
para 1.263 pessoas. Vale destacar que as raias e barras
utilizadas no torneio de polo aquático pertenceram às
Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Principal piscina do parque aquático do Santos Dumont conta com
50m de comprimento e 25m de largura, totalizando 10 raias
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“Muito bom participar da inauguração e já competir no
primeiro torneio do parque aquático do Santos Dumont.
É uma forma de incentivar novos talentos. Estou feliz em
saber que nosso estado agora possui uma piscina como
esta, vai ajudar muito nos nossos treinos", destacou
Beatriz Bezerra, medalha de ouro da categoria infantil 2.
Para o secretário executivo de Esportes, Diego Pérez,
este foi um momento histórico para o esporte
pernambucano. "Este é um equipamento de referência
em todo Brasil. É um caminho de portas maiores para
formação de atletas, a inclusão, valorização e estímulo à

Durante a inauguração foi realizado o Torneio Nado Rápido,
mais de 200 nadadores

uma obra importante, pois estamos fortalecendo não
somente a natação em Pernambuco, mas todos os
esportes aquáticos”, ressaltou o secretário de Educação
e Esportes do Estado, Fred Amancio.

Solenidade contou com a presença do secretário Fred Amancio
e da ex-nadadora olímpica, Joanna Maranhão

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, destacou
a importância do espaço sediar grandes competições.
“É com muita alegria que a gente diz que Pernambuco
está preparado para receber grandes disputas. Além
disso, esta piscina proporciona aos nossos atletas e
paratletas melhores condições de treino. O esporte faz
parte da formação das pessoas e, através de ações como
esta, vamos conseguir ter o Estado que desejamos, com
educação de qualidade, esportes e cultura”, disse.

saúde. Estamos realizando um sonho onde serão
conquistadas grandes vitórias e grandes recordes.
Através desse equipamento, mais pessoas vão estar
mais saudáveis e incluídas", pontuou.
Emocionada, Joanna Maranhão elogiou o espaço e
destacou a estrutura oferecida aos atletas. “É muito bom
para Pernambuco ter uma piscina como esta. É uma
estrutura internacional com todos os equipamentos que
o atleta precisa para se preparar. Estou muito feliz em
testemunhar o nascimento do parque aquático. É um
momento importante e oportuno para o surgimento de
novos talentos”, disse a nadadora.
“Estamos felizes e satisfeitos em poder entregar o
parque aquático do Centro Esportivo Santos Dumont. É

Governador Paulo Câmara discursou com alegria sobre a
inauguração do espaço
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Lei Estadual de Incentivo ao Esporte promove o nascimento
de projetos esportivos e competição internacional
Escolinhas vão desde basquete a futebol de areia;
Lei permitiu ao Estado sediar torneio Hang Loose de Surf
Através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Pernambuco tem
conseguido expandir o acesso à iniciação esportiva em diversas
modalidades, além de se consolidar como palco de grandes
competições. Um grande exemplo disso é o Oi Hang Loose de Surf,
evento internacional que marcou a abertura do calendário sulamericano da modalidade e que, em 2020, foi realizado pela
segunda vez consecutiva nas águas cristalinas do Arquipélago de
Fernando de Noronha. Além disso, foram apresentadas mais três
escolinhas voltadas para crianças e adolescentes da Região
Metropolitana do Recife.

HANG LOOSE
Pelo segundo ano consecutivo, o Arquipélago de Fernando
de Noronha sediou o Oi Hang Loose Pro Contest, etapa do
Qualifying Series (QS), status 5000, da World Surf League
(WSL), que abriu o calendário sul-americano da modalidade.
A competição foi viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo ao
Esporte, do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria
de Educação e Esportes, tendo a Oi como patrocinadora
naming rights, além da parceria da Elétron Energy. O certame
contou com mais de 100 atletas de 18 países. Entre as
estrelas, esteve o peruano Lucca Mesinas, primeiro surﬁsta
classiﬁcado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com medalha
de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Campeonato reuniu mais de 100 atletas de 18 países

GERANDO ESPORTE
Operado pelo Instituto Geração 4 com
patrocínio da Unilever, o projeto tem como
objetivo promover a iniciação e
desenvolvimento esportivo de crianças e
adolescentes da região por meio do futebol de
areia. A iniciativa oferecerá aulas para meninos e
meninas nas categorias SUB 11, SUB 13, SUB 15 e
SUB 17, além de atender atletas de rendimento
da modalidade. A estimativa é atender 80
crianças e adolescentes. O projeto é
coordenado por Fernando DDI, campeão
mundial de Beach Soccer com a Seleção
Brasileira.
Crianças e adolescentes iniciam vida no esporte por meio do projeto
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CESTA DOS SONHOS
Em parceria com a Copergás, a escolinha de basquete
tem por objetivo a iniciação no basquete, assim como a
utilização da modalidade como instrumento de
formação, desenvolvimento esportivo e inclusão social.
Orçado em cerca de R$ 300 mil, o projeto atenderá 120
crianças e jovens com idades entre 8 e 18 anos e terá
como coordenadora a ex-atleta da Seleção Brasileira
Feminina de Basquete, Adrianinha, que já disputou cinco
Olimpíadas, sendo medalhista de bronze nos Jogos
Olímpicos da Austrália/2000.

Projeto é coordenado pela ex-atleta olímpica
de basquete, Adrianinha

As aulas serão realizadas em dois núcleos, sendo um
localizado no Compaz Miguel Arraes, na Zona Oeste do
Recife, nas terças e quintas-feiras (9h às 10h; 19h às 20h
e 20h às 21h), e o outro no Parque e Centro Esportivo
Santos Dumont, na Zona Sul, nas quartas e sextas-feiras
(9h30 às 10h30 e 16h30 às 18h30). Os materiais
esportivos utilizados pelos participantes, como bolas e
uniformes, serão fornecidos pelo próprio projeto. A
equipe técnica ainda contará com coordenador,
supervisor, técnicos e auxiliares.

Governador Paulo Câmara oﬁcializou iniciativa esportiva

GERANDO MAIS QUE FUTEBOL
Apresentada pelo Instituto Geração 4 com
patrocínio da empresa BRF, a iniciativa foi
aprovada com investimento na ordem de R$
247 mil. Coordenado pelo campeão Mundial
de Beach Soccer com a Seleção Brasileira,
Fernando DDI, o Gerando Mais que Futebol
tem por objetivo a iniciação, o rendimento, o
desenvolvimento e a inclusão social por meio
do Futebol 7 (society). O projeto ainda prevê a
aquisição de material esportivo (bolas,
uniformes, cones, barreiras, escadas de
coordenação, bolsas bonés), fornecimento de
lanche e contratação de uma equipe técnica
composta por coordenador, professor, auxiliar
e psicólogo, a ﬁm de oferecer todo suporte
técnico/pedagógico aos participantes.
Projeto é coordenado pelo campeão mundial de beach soccer, Fernando DDI
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Governo de Pernambuco libera atividades esportivas após
período de isolamento social no Estado
Um cronograma foi criado para o retorno gradual das atividades,
além de protocolos especíﬁcos para cada modalidade
O isolamento social, iniciado como medida de proteção
contra a pandemia do covid-19, também afetou os
atletas, paratletas e treinadores pernambucanos. Com
parques, clubes e academias fechados, os esportistas
tiveram que adaptar seus treinamentos dentro de casa
por quatro meses. Foi a partir do mês de julho,
acompanhando as quedas na taxa de transmissão do
vírus através da Secretaria Estadual de Saúde, que o

Governo de Pernambuco iniciou o processo de liberação
das atividades esportivas. O retorno foi gradativo, e, aos
poucos, todos os competidores puderam retomar suas
agendas e ocupar novamente os espaços públicos e
privados do Estado. Um conjunto de medidas foi
elaborado por meio de discussões com representantes
do setor em conformidade com as diretrizes indicadas
pelas autoridades sanitárias.

MODALIDADES INDIVIDUAIS
(TREINAMENTO)
No início do mês de julho, o Governo de Pernambuco
fez o primeiro anúncio de retomada das atividades
esportivas, destinado às modalidades individuais ao
ar livre, com exceção das lutas. A reabertura dos
espaços do Estado para a prática esportiva foi
permitida no dia 6. Uma semana depois, no dia 13, a
pasta também permitiu que os clubes sociais
abrissem as portas para receber seus competidores,
seguindo todas as medidas de segurança.

Práticas individuais foram as primeiras a serem liberadas para treinamento

MODALIDADES INDIVIDUAIS
(COMPETIÇÕES)
O retorno das competições esportivas
individuais (com exceção das lutas) foi realizado
a partir do dia 10 de agosto. A vaquejada,
embora seja uma atividade cultural, no plano de
convivência também estava equiparada aos
esportes individuais, podendo assim também
ser praticada a partir desta data. No entanto, a
entrada do público permaneceu suspensa.

Retorno das competições de modalidades individuais aconteceu
no dia 10 de agosto
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LUTAS E ARTES MARCIAIS
(TREINAMENTO)
A liberação dos treinamentos de lutas e artes marciais
em Pernambuco foi possível a partir do dia 17 de
agosto. A decisão do andamento no segmento,
válida apenas para treinos, já que as competições
dessas modalidades seguiram suspensas, foi tomada
pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, liderada
pela Secretaria de Saúde de Pernambuco.

Lutas e artes marciais voltaram aos treinos no dia 17 de agosto

MODALIDADES COLETIVAS
(TREINAMENTO)
Uma semana após a liberação dos treinamentos para
lutas e artes marciais, foi anunciado o retorno dos
treinos das modalidades coletivas, no dia 24 de
agosto. Em mais um passo de retomada das
atividades esportivas, o Governo de Pernambuco,
através do comitê de enfrentamento à Covid-19,
permitiu o retorno apenas de equipes federadas em
centros esportivos, clubes sociais, associações
esportivas, academias e espaços públicos, para
praticantes com idade igual ou superior a 12 anos.

Aferição de temperatura na entrada do parque é uma das
medidas de prevenção contra o covid-19

MODALIDADES COLETIVAS
(COMPETIÇÕES)
A última liberação deste segmento foi realizada no
dia 22 de setembro, quando o Governo de
Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e
Esportes, deu início à retomada das competições de
modalidades coletivas Federadas no Estado.

Competições de modalidades coletivas foram as últimas a serem
liberadas pelo Governo de Pernambuco
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Esporte escolar e universitário ganham destaque
no Programa Bolsa Atleta Pernambuco
Governo do Estado realizou alterações no texto da lei
com objetivo de priorizar o desporto de base
Através da Secretaria de Educação e Esportes, o
Governo do Estado apresentou, nos primeiros dias de
janeiro, as alterações realizadas nos textos das leis do
Bolsa Atleta Pernambuco e Time PE. Na ocasião, a
solenidade, realizada no Palácio do Campo das
Princesas, contou com a presença do governador de
Pernambuco, Paulo Câmara, do secretário de Educação
e Esportes, Fred Amancio, e do executivo de Esportes,
Diego Pérez.
Na temporada 2019/2020, o Bolsa Atleta Pernambuco,
que visa incentivar os praticantes do esporte de base,
estudantil e de rendimento no âmbito do Estado através
do repasse do benefício ﬁnanceiro de acordo com um
resultado esportivo válido, que seja devidamente
comprovado, beneﬁciou 360 atletas/paratletas de 38

modalidades. Para 2020/2021, reforçando a
prioridade de Pernambuco com o esporte escolar e
universitário, o objetivo foi destinar 10% do orçamento,
de um total de R$ 3,7 milhões, das modalidades
olímpicas para a categoria Estudantil (Jogos Escolares
da Juventude, Paralimpíadas Escolares e Jogos
Universitários Brasileiros), estabelecendo os seguintes
valores de benefício para as categorias: Estudantil A
(campeão) - R$650 e Estudantil B (2º e 3º lugar) - R$500.
Nesta temporada em vigência, o programa abraçou 360
atletas de 43 modalidades.
Outra alteração é que a pasta pretende igualar os valores
do benefício do Grupo I, composto por campeões de
modalidades olímpicas/paralímpicas, e Grupo II, com
atletas e paratletas campeões de modalidades não

Governador Paulo Câmara assinou decreto com alterações
nos textos das leis
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olímpicas/paralímpicas de confederações vinculadas
ou reconhecidas pelo COB/CPB, para os mesmos
conceitos de benefício, fazendo com que ambos
tenham o mesmo peso e recebam os mesmos valores
dentro do programa.
O programa Time Pernambuco também passou por
pequenas alterações no texto. Criado como uma
política de incentivo destinada a selecionar atletas,
paratletas e atletas-guia com grande potencial, bem
como seus respectivos treinadores, desde que
atendidas as exigências e critérios estabelecidos, o
benefício contemplou 20 atletas/paratletas e 15
técnicos de 11 modalidades em 2019/2020. Para a
temporada 2020/2021, o critério básico para pleitear o
benefício foi o de ser atleta da Seleção Brasileira
convocado nos últimos doze meses que antecederam o
processo seletivo, nas modalidades individuais ou
coletivas, além de estabelecer a comprovação de
vínculo do treinador com a entidade de prática à qual o
atleta esteja vinculado. Sendo assim, nesta temporada o
programa conta com 21 atletas e 17 técnicos
contemplados.
“Foram mudanças sugeridas pelo Conselho Estadual de
Esportes, e quando se compartilha a autoria o resultado
é sempre mais forte. Novo passo e avanço de
Pernambuco na valorização, reconhecimento e

Secretário Fred Amancio e executivo Diego Pérez
comemoram mudanças

investimento do esporte escolar e universitário, além de
um grande estímulo para os atletas que conquistaram
medalhas nos Jogos da Juventude, Jogos Universitários
Brasileiros e Paralimpíadas Escolares, criando, direta ou
indiretamente, mais participação e envolvimento
desses atletas. Somadas a todas as outras ações que o
Governo de Pernambuco tem desenvolvido nesse
segmento, teremos muitos benefícios a curto, médio e
principalmente longo prazo”, comentou o secretário
executivo de Esportes, Diego Pérez.

Solenidade recebeu autoridades e a presença de atletas
e paratletas pernambucanos
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O evento ainda contou com a participação de nomes de
referência do desporto e paradesporto pernambucano,
como os técnicos Cristiano Rocha, do handebol,
Guilherme Negreiros, do basquete, e Manoel Souza, da
paranatação, além de Filipe Silva, atleta convidado de
modalidade não olímpica (beach soccer) e Daniel
Suassuna, atleta do basquete medalhista de ouro nos
Jogos da Juventude 2019. Estiveram presentes ainda,
representando o Conselho Estadual de Esportes,
Fernando Valença (DDI), Cisiane Dutra, Luiz Cláudio e
Roberto Dornelas.
"É o aperfeiçoamento de uma política que eu acredito
muito. Quando assumimos o governo, ainda na
campanha, em 2014, já tínhamos como meta fazer com
que a política de esportes em Pernambuco tivesse um
caminho não apenas de curto prazo, mas um
planejamento de médio e longo prazo. Fico feliz de
estarmos avançando. A diﬁculdade é grande, mas
estamos buscando assegurar os orçamentos para
manter os esportes e agora incrementar para os
estudantes. Pernambuco só vai ser o grande estado que
queremos se tiver muita educação, cultura e esporte",
discursou Paulo Câmara.
“É muito bom a gente poder ter essa representação do
que temos de melhor no desporto e paradesporto de
Pernambuco. 2019 foi um ano muito especial, com
resultados expressivos. O governador Paulo Câmara
nos deu a missão de fortalecer o esporte no Estado

Secretário Fred Amancio destacou importância da união
da educação com esportes

pensando já nas próximas gerações de atletas, e o local
para descobrimos esses talentos é a escola. Voltar a unir
educação e esportes e fortalecer todo esse trabalho no
Estado é muito importante", complementou o
secretário da pasta, Fred Amancio.

Voltado para atletas e paratletas olímpicos e não olímpicos, o
Programa Bolsa Atleta Pernambuco contempla na temporada em
vigência (2020/2021) um total de 360 esportistas de 43 modalidades.

Com foco nos atletas e paratletas olímpicos e de altíssimo
rendimento, o Programa Time PE auxilia, na temporada 2020/2021,
21 competidores e 17 treinadores. A iniciativa ainda oferece cinco
passagens aéreas anualmente para os contemplados competirem,
sendo três nacionais e duas internacionais.
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Centro Esportivo Santos Dumont se concretiza como
palco de expressivas competições regionais e nacionais
Parque recebeu Circuito Brasil de Atletismo, Torneio Interestadual de Natação,
Brasileiro de Beach Soccer Masculino, Copa do Brasil de Beach Soccer
Feminino, Norte/Nordeste de Atletismo, Taça Brasil de Futsal Sub-17
e Campeonato Brasileiro de Polo Aquático
Mesmo com as diﬁculdades causadas pela pandemia do
Covid-19, que fez o mundo do esporte dar uma grande
pausa por conta do isolamento social, Pernambuco
conseguiu receber importantes e expressivas
competições regionais e nacionais. Tendo como sede o
Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, a capital
pernambucana foi palco do Circuito Brasil Loterias Caixa
de Atletismo, Torneio Interestadual de Natação,

Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Masculino,
Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino,
Norte/Nordeste de Atletismo, Taça Brasil de Futsal Sub17 e Campeonato Brasileiro de Polo Aquático. As
competições seguiram as normas das autoridades
sanitárias e não puderam receber a presença de público,
mais uma medida de proteção contra a transmissão do
Covid-19.

CIRCUITO BRASIL LOTERIAS CAIXA

Paratleta olímpico, pernambucano Jeohsah Santos esteve
presente na competição nacional

No início do mês de março, o Parque Santos Dumont recebeu a
terceira e penúltima etapa regional do Circuito Brasil Loterias
Caixa de Paratletismo, Parahalteroﬁlismo e Paranatação. O
evento contou com 1.060 participantes, sendo 490 do
paratletismo, 205 da paranatação, 118 do parahalteroﬁlismo,
além de 247 pessoas do staﬀ dos clubes inscritos. Ao todo,
foram 69 clubes representando 13 estados. Pernambuco esteve
na competição com 152 atletas. Vale destacar que esse foi o
primeiro certame que o parque recebeu após a inauguração do
Parque Aquático. Entre os destaques da competição, estava o
paratleta pernambucano Jeohsah Santos, detentor do recorde
brasileiro do salto em altura (1,93m) e que busca vaga para
representar o País mais uma vez nos Jogos Paralímpicos.

TORNEIO INTERESTADUAL DE NATAÇÃO
Em setembro, o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
recebeu a primeira competição de natação do país desde a
suspensão das atividades esportivas devido à pandemia do
Covid-19. O Torneio Interestadual FAP/PE 2020 contou com
disputas em todas as categorias, desde o pré-mirim até o sênior,
no masculino e feminino. O Governo de Pernambuco foi um dos
grandes incentivadores da competição, disponibilizando toda
a estrutura do espaço para que o evento fosse realizado
seguindo todos os protocolos de segurança, com distribuição
de máscaras, álcool 70%, distanciamento social, aferição de
temperatura corporal, tapete sanitizante e pias para
higienização.

Certame foi o primeiro do país após período de
isolamento social
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CAMPEONATO BRASILEIRO
DE BEACH SOCCER MASCULINO
No mês de outubro, o Parque Santos Dumont recebeu as
disputas do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer
Masculino. Ao todo, o Centro de Esportes de Praia do Parque
Santos Dumont, em Boa Viagem, recebeu oito equipes
representando o Grupo B da competição. Toda a competição
foi transmitida ao vivo pela CSBS TV, canal no youtube da
Confederação Brasileira de Beach Soccer. Ao ﬁnal da etapa, a
equipe maranhense do Sampaio Corrêa sagrou-se campeã
do Brasileiro. Em vitória sobre o América de Natal, o time
garantiu vaga para a grande ﬁnal do Nacional, que será
realizada no Rio de Janeiro.
Vale destacar que o Brasileiro é dividido entre os grupos A e
B. Antes do período de quarentena no Brasil, por conta da
pandemia, o grupo A já havia realizado suas disputas com
clubes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sendo assim, o
Santos Dumont sediou as competições do grupo B, com
equipes oriundas do Norte e Nordeste. Entre os atletas
presentes, defendendo a equipe do Náutico, esteve o
campeão da Copa do Mundo Fifa da modalidade, Fernando
DDI.

Brasileiro de Beach Soccer reuniu grandes nomes da
modalidade em Pernambuco

COPA DO BRASIL DE BEACH SOCCER FEMININO
Em seguida, no início de novembro, a Copa do Brasil de
Beach Soccer Feminino desembarcou no Recife. Esta foi a
primeira competição oﬁcial feminina da modalidade após o
período de isolamento social no Brasil. Após cinco dias de
disputas intensas, a grande ﬁnal foi bastante acirrada entre
os cariocas Flamengo e Vasco da Gama. Após empatarem
em 1x1 no tempo normal, a disputa acabou indo para os
pênaltis. Melhor para as jogadoras do Flamengo, que
desbancaram o Vasco e foram as grandes campeãs da Copa
do Brasil. Vale destacar que o Estado contou com dois
representantes no certame: Pernambuco e Mogi
Mirim/Geração 4.

Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino
foi a primeira competição oﬁcial da
modalidade neste gênero após o período
de isolamento social no Brasil; competição
contou com duas equipes pernambucanas
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CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE ATLETISMO
Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a capital
pernambucana foi palco do 44º Norte/Nordeste de
Atletismo. Ao todo, foram 260 competidores inscritos,
sendo Pernambuco o dono da maior delegação da disputa,
representado por 85 atletas. O certame garantiu índice para
participação no Troféu Brasil da modalidade, competição
que garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
remarcados para o próximo ano. Participaram das disputas
do regional como convidados atletas do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Santa Catarina. Ao
ﬁnal, os donos da casa ﬁzeram bonito e foram os grandes
campeões da edição. Pernambuco encerrou o campeonato
com a conquista de 23 ouros, 18 pratas e 12 bronzes, sendo o
Estado campeão geral, no masculino e no feminino. O
segundo lugar em número de conquistas ﬁcou com o
Maranhão, com 10 ouros, 4 pratas e 5 bronzes.
“Acredito que o diferencial de Pernambuco para manter essa
hegemonia no atletismo se deve, primeiramente, à
qualidade e quantidade de treinadores e aos polos

Pernambuco foi o grande campeão da competição,
com 23 medalhas de ouro

montados no interior do Estado, podendo lapidar
muitos outros atletas. Também aos incentivos dos
programas do Governo de Pernambuco, como o
Bolsa Atleta e o Time PE, além da estrutura do Santos
Dumont para treinamentos, e o crescimento dos
Jogos Escolares. Tudo isso faz com que surjam novos
e motivados atletas. Essa junção faz a diferença no
ﬁnal”, destacou Abraão Nascimento, treinador chefe
da delegação pernambucana na competição.

LIGA NACIONAL DE POLO AQUÁTICO
O Parque Aquático do Parque e Centro Esportivo
Santos Dumont recebeu, entre os dias 9 e 13 de
dezembro, a Liga Nacional de Polo Aquático
Masculino. Na oportunidade, nove equipes de seis
Estados, mais o Distrito Federal, participaram da
competição. O Governo de Pernambuco foi um dos
grandes incentivadores, sendo um dos
patrocinadores do torneio, disponibilizando toda a
estrutura do espaço esportivo do Santos Dumont
para a realização do evento. Representando

Equipe pernambucana Passarinho Atividades Aquáticas foi
a campeã do campeonato

Pernambuco, estiveram as equipes Passarinho Atividades
Aquáticas e a ESPA/PAA (Escola Social de Polo
Aquático/Passarinho Atividades Aquáticas), além do Aero
Clube de Natal (RN), Iate Clube de Brasília (DF), Associação
Desportiva Conﬁança (SE), Polo Salvador (BA), Feira de
Sanatana (BA), Water Polo Cearense/Estácio (CE) e Clube
Amazonense de Polo Aquático (AM). A competição não
contou com presença de público, respeitando as
determinações sanitárias contra a Covid-19.
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TAÇA BRASIL DE FUTSAL SUB-17
Entre os dias 6 e 12 de dezembro, o Parque e Centro
Esportivo Santos Dumont foi palco da Taça Brasil de
Clubes de Futsal Sub-17 Masculino - Divisão Especial. A
estrutura do espaço foi disponibilizada para que onze
equipes de 10 estados entrassem na briga pelo troféu da
competição, considerada o principal campeonato de
futsal do país na categoria. O evento não contou com
presença de público, respeitando as determinações de
convivência do Governo de Pernambuco com o Covid19 . Estiveram em solo pernambucano equipes de Minas
Gerais, Ceará, Pará, Maranhão, Roraima, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná e Bahia. Para esta edição, o
Estado contou com a participação do tricampeão Sport e
o Flamengo LW Arcoverde. Esta, inclusive, foi a primeira
vez que uma equipe do sertão pernambucano disputou o
campeonato.

Onze equipes de 10 estados brigaram pelo título no ginásio
do Santos Dumont

Pernambuco é conhecido pela grande tradição na modalidade, sendo o Estado que mais conquistou títulos na
categoria Sub-17, além de, nos últimos cinco anos, ser o que mais sediou e participou de competições de futsal. O
Sport foi campeão três vezes (2006, 2010 e 2017), enquanto o Náutico venceu em 2005 e o Santa Cruz em 2008.

Fundado em 28 de novembro de 1974, o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
tem a missão de promover gratuitamente a iniciação e formação esportiva e de lazer,
contribuindo para o exercício da cidadania, inclusão social e qualidade de vida de
crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas e com deficiência. Em 2016, o local,
que tem 88 mil m², passou por uma série de reformas e melhorias, ganhando novos
espaços, com o intuito de trazer mais conforto para todos que utilizam o
equipamento. Atualmente, o espaço possui áreas de convivências, academia ao ar
livre, campo de futebol, campo society, cancha de bocha, centro de esportes de praia,
dojô, ginásio poliesportivo, parcão, parque aquático, pista de atletismo, pista de
caminhada/corrida, pista de skate, quadra de tênis e sala de ginástica/dança.
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Contemplados do Bolsa Atleta PE e Time PE são beneﬁciados
com curso de inglês e rede de atendimento esportivo
Fisioterapia, odontologia, nutrição, psicólogo e avaliação de performance
esportiva são alguns dos direitos garantidos aos esportistas
Os 398 atletas, paratletas e técnicos contemplados pelos
programas Bolsa Atleta Pernambuco e Time Pernambuco
na temporada 2020/2021 tiveram muito o que
comemorar nos últimos meses. É que a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco, em parceria com a
empresa Traumen/Mundo Zung e o centro educacional
UniFBV, passou a oferecer curso de inglês gratuito, além
de atendimento odontológico, ﬁsioterápico, nutricional,
psicológico e avaliação de performance esportiva e do
desempenho humano, a partir de parâmetros
socioeconômicos, bioquímicos, dietéticos, metabólicos,
ﬁsiológicos, funcionais e biomecânicos.
Dentro da plataforma do curso de inglês, os beneﬁciados

têm direito a 100 horas/aula durante seis meses, sendo
80 horas de acesso à plataforma de aprendizagem Zung
e 20 horas/aula ao vivo. Vale destacar que o vocabulário
do curso é especíﬁco e voltado para a comunidade
esportiva. Ao ﬁnal do período de aprendizagem, os
alunos receberão um certiﬁcado de conclusão indicando
o nível de proﬁciência com base no Quadro Comum
Europeu de Referência para Línguas (Common European
Framework of Reference for Languages).
Os atletas e treinadores encontram na plataforma digital
diversas vídeo aulas, atividades e correção de exercícios.
Caso o participante apresente alguma dúvida, ele ainda
consegue entrar em contato com os professores e nativos

Contemplados do Time PE e Bolsa Atleta conheceram
as instalações da UNIFBV
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da língua, por meio de um sistema de comunicação
interno, solicitando esclarecimentos sobre o conteúdo.
“Para mim tem uma grande importância. No meio em que
vivemos, disputando diversas competições mundo
afora, ter o conhecimento de outra língua é de extrema
importância. É naquele momento, em contato com
outras pessoas, que criamos novos ciclos. Já estava me
organizando para iniciar um curso de idiomas e ﬁquei
muito feliz com o anúncio da Secretaria de Educação e
Esportes. É mais uma parceria que vem para somar nas
nossas vidas”, comemorou Ana Cláudia Silva, atleta do
Time PE que representou Pernambuco nos Jogos
Paralímpicos do Rio/2016.
Outro grande anúncio feito em 2020 foi a rede de
atendimento esportivo, ofertada aos beneﬁciados dos
programas. Os atendimentos são realizados na clínica
escola do Centro Universitário UniFBV, com uma
estrutura recém construída e equipada com salas de
avaliação e orientação nutricional, avaliação da
performance esportiva, atendimento psicológico,
avaliação e atendimento ﬁsioterápico e atendimento
odontológico.
O secretário executivo de Esportes de Pernambuco,
Diego Pérez, comemorou as conquistas para os
p ro g ra m a s . “ D i a h i s tó r i c o p a ra o e s p o r te d e
Pernambuco, com uma super estrutura à disposição
todos os dias para que esses atletas consigam um
rendimento ainda maior. Com esse rendimento, novos
sonhos realizados, novos títulos conquistados e o nome
de Pernambuco brilhando no topo”, destacou Diego.
"Essa ajuda, além do ﬁnanceiro, é essencial. Fomos
contemplados com um curso gratuito de inglês, que é

Esportistas ganharam avaliações físicas e de desempenho
esportivo de forma detalhada

extremamente importante, e também com todo esse
auxílio multidisciplinar. O trabalho psicológico também é
de suma importância, porque muitas vezes trabalhamos
o corpo e esquecemos da mente. Agradeço à secretaria e
ao centro universitário por cuidar do atleta como um
todo", celebrou Felipe Nascimento, atleta do pentatlo
moderno contemplado pelo Time PE.

Contemplados têm acesso à aulas gratuitas de inglês através
da plataforma Mundo Zung
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Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco lança site Amigos do Esporte
Através da plataforma, empresas podem contribuir para
o crescimento de atletas e paratletas pernambucanos
A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
realizou o lançamento oﬁcial do site Amigos do Esporte
no mês de fevereiro. Em solenidade realizada no Centro
de Convenções, a iniciativa foi apresentada a
importantes representantes do meio esportivo
pernambucano. A ação tem por objetivo aproximar
empresas que possam contribuir para o crescimento da
carreira esportiva de atletas do Estado.
A partir do lançamento, através do portal, se tornou
possível, por meio de companhias parceiras, minimizar
os custos com materiais e equipamentos, melhorar a
preparação (física, técnica, psicológica e nutricional),
comprar suplementos, custear transportes,
hospedagens e alimentação de diversos atletas e
p a ra t l e t a s d o E s t a d o, p ro p o rc i o n a n d o m a i o r
tranquilidade na dedicação aos treinamentos e
competições. Também é por meio do Programa Amigos
do Esporte, existente desde 2017, que essas empresas

Ação deseja aproximar empresas que possam contribuir para o
crescimento da carreira esportiva desses atletas e paratletas

repassam o valor de R$ 1000 mensais aos beneﬁciados
pelo programa durante o período de 12 meses.
Na prática, os esportistas preenchem um cadastro virtual
com dados pessoais, certidão de suas respectivas
federações, três principais conquistas da carreira e uma
foto. A partir daí já se tornarão aptos a serem escolhidos
por um patrocinador, que fará um investimento de pelo
menos um ano na carreira esportiva do atleta
selecionado.
“Foi muito bom começar o ano com importantes ações,
projetos e entregas junto à comunidade esportiva do
Estado. Esse é um estímulo ainda maior a todos que
compõem o meio desportivo de Pernambuco, pois gera
uma ponte de oportunidades que aproxima atletas e
patrocinadores, possibilitando novos sonhos e
realizações”, destacou Diego Pérez, secretário executivo
de Esportes.
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“O Amigos do Esporte é essencial para
nós. Desde o início do programa conto
com a parceria da Pernambuco Motos,
e o apoio é de suma importância para
custos de viagens, já que no meu caso
tenho a necessidade de sair do Estado
e buscar conhecimento em outros
pólos, além de custear materiais,
porque não é barato manter uma
carreira de alto rendimento. Essa
iniciativa é indispensável para que o
esporte pernambucano continue
c re s c e n d o” , a c re s c e n to u L u c a s
Carvalho, paratleta do Tênis de Mesa.

Paratleta do tênis de mesa, Lucas Carvalho é um dos beneﬁciados do programa

Vantagens do Amigos
do Esporte para
atletas e paratletas
pernambucanos
Minimizar os custos com materiais
e equipamentos esportivos;
Melhorar a preparação física,
técnica, psicológica e nutricional;
Comprar suplementos;
Custear transportes;
Custear hospedagens;
Custear alimentação.
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Parque Santos Dumont recebe novos materiais esportivos
para quatro modalidades
Natação, polo aquático, futebol 7 e atletismo
foram os esportes que receberam os equipamentos
Além de aprimorar a estrutura do Parque e Centro
Esportivo Santos Dumont com trabalho de pintura
das áreas internas e troca na iluminação do espaço, a
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
conseguiu abraçar diversas modalidades ao longo

do ano, realizando a entrega de novos equipamentos
para treino e iniciação esportiva no parque. Polo
aquático, futebol 7, natação e atletismo foram
contemplados com novos materiais para
aperfeiçoamento.

POLO AQUÁTICO

Secretário Diego Pérez ao lado da ex-nadadora olímpica Adrianinha
e membros do polo aquático pernambucano

Aproveitando a passagem da equipe de
p o l o a q u á t i c o Pa s s a r i n h o At i v i d a d e s
Aquáticas pelo centro esportivo, o
s e c r e t á r i o e xe c u t i vo d e E s p o r t e s d e
Pernambuco, Diego Pérez, entregou ao
parque diversas bolas para auxiliar nos
treinos de todos os atletas que utilizarem o
espaço. Também estiveram presentes na
ação o presidente da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA),
Luiz Fernando Coelho, o presidente da
Federação Aquática Pernambucana,
Marcelo Falcão, e o professor de polo
aquático do Santos Dumont, João Mignac.

ATLETISMO
O atletismo não ﬁcou de fora da
reposição de materiais para os atletas
pernambucanos. Os equipamentos,
divididos em dardos, discos, cones e
argolas, são voltados para iniciação e,
principalmente, para atletas em
formação, excelentes para o reforço dos
nossos competidores de base. A ação de
entrega dos novos materiais contou com
a presença do presidente da Federação
de Atletismo, Daniel Pereira, além de
atletas e treinadores.

Atletismo ganhou reforço de dados, discos, cones e argolas, todos voltados
para a iniciação esportiva
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NATAÇÃO

Recém inaugurado, parque aquático recebeu 150 pranchas e 150 espaguetes para
utilização em treinamentos

O p a rq u e a q u á t i c o t a m b é m
ﬁcou ainda mais completo e
convidativo. O local foi
totalmente equipado com
materiais para auxiliar os
atletas que o utilizam, sendo
entregues 150 pranchas e 150
espaguetes. Ainda foram
distribuídas máscaras, em uma
ação da Secretaria de Educação
e Esportes do Estado e da
Secretaria de Políticas de
P r e v e n ç ã o à Vi o l ê n c i a e à s
Drogas de Pernambuco, e
instalados lavatórios de água,
uma parceria com a Companhia
Pernambucana de Saneamento
(Compesa), tudo como forma
de combate e prevenção ao
Covid-19.

FUTEBOL 7
O Parque Santos Dumont foi
agraciado com mais um kit de
materiais esportivos, desta vez
destinados ao campo society. Ao
todo, o espaço recebeu dez bolas,
um par de rede e 40 cones. A ação
de entrega dos materiais contou
c o m a p re s e n ç a d o s e c re t á r i o
executivo de Esportes do Estado,
Diego Pérez, além do
representante da Federação
P e r n a m b u c a n a d e F u t e b o l 7,
Fábio Santoro; o técnico e atleta
da modalidade, Lúcio Alves; os
professores do Santos Dumont,
Fernando Galvão e Guilherme
Moura, e o superintendente do
Parque, Paulo Henrique Guerra.
Os materiais ﬁcam disponíveis
para as aulas da modalidade no
parque, além de também poder
atender aos campeonatos que a
Federação Pernambucana de

Além da revitalização do campo society e dos banheiros e vestiários, o futebol 7
recebeu o reforço de dez bolas, um par de redes e 40 cones

Futebol 7 levar ao campo. Aproveitando o momento, o secretário
Diego Pérez apresentou toda a estrutura revitalizada do campo society,
que agora conta com o apoio de banheiros, vestiários e uma área toda
sinalizada.

